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Teie telefon
• Cisco IP Phone sari 8800, lehekülg 1
• Uus ja muudetud teave, lehekülg 2
• Telefoni häälestamine, lehekülg 5
• Telefoni aktiveerimine ja sisselogimine, lehekülg 10
• Self Care Portal, lehekülg 11
• Nupud ja riistvara, lehekülg 13
• Telefoni püsivara ja täiendused, lehekülg 20
• Energiasääst, lehekülg 20
• Telefoniliini režiimid, lehekülg 21
• Täiendav abi ja teave, lehekülg 22

Cisco IP Phone sari 8800
Cisco IP Phone 8811, 8841, 8845, 8851, 8851NR, 8861, 8865 ja 8865NR pakuvad hõlpsasti kasutatavat ning
väga turvalist häälkommunikatsiooni.
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Teie telefon
Uus ja muudetud teave

Tabel 1: Cisco sarja 8800 IP-telefonide olulisemad omadused

Funktsioonid 8811
Ekraan

8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

Mustvalge Värviline Värviline Värviline Värviline Värviline Värviline

8865NR
Värviline

USB-pordid 0

0

0

1

1

2

2

2

Sisseehitatud Ei
kaamera

Ei

Jah

Ei

Ei

Ei

Jah

Jah

Wi-Fi

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei

Bluetooth

Ei

Ei

Jah

Jah

Ei

Jah

Jah

Ei

Cisco
Ei
Intelligent
Proximity

Ei

Jah

Jah

Ei

Jah

Jah

Ei

Kõnejuhtimissüsteemiga ühenduse loomiseks peab telefon olema ühendatud võrguga ja konfigureeritud.
Olenevalt kõnejuhtimissüsteemist toetavad telefonid paljusid funktsioone ja võimalusi. Telefonis ei pruugi
olla saadaval kõik funktsioonid olenevalt sellest, kuidas teie administraator on telefoni häälestanud.
Telefonile funktsioonide lisamisel võivad mõned neist vajada liini nuppu. Kuid iga liini nupp teie telefonis
saab toetada üksnes ühte funktsiooni (liini, kiirvalikut või funktsiooni). Kui teie telefoni liini nupud on juba
kasutusel, ei kuva telefon täiendavaid funktsioone.
Telefoni mudeli teabe vaatamiseks vajutage nuppu Rakendused
on toodud väljal Mudeli number.

ja valige Telefoni info. Telefoni mudel

Uus ja muudetud teave
Järgmistes jaotistes antakse ülevaade sellest, mida on dokumendis muudetud. Iga jaotis sisaldab teavet
olulisemate muudatuste kohta.

Uus teave püsivaraversiooni 12.0(1) kohta
Tabel 2: Cisco IP Phone 8800 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 12.0(1) kohta.

Redaktsioon

Värskendatud jaotis

Värskendatud uue laiendmooduli jaoks

Cisco IP Phone 8800 laiendusmoodul, leheküljel 85
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Teie telefon
Uus teave püsivaraversiooni 11.7(1) kohta

Uus teave püsivaraversiooni 11.7(1) kohta
Tabel 3: Cisco IP Phone 8800 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 11.7(1) kohta.

Redaktsioon

Värskendatud jaotis

Värskendatud videokõnede täienduste jaoks

Videokõned, leheküljel 34

Värskendatud uue kasutuskogemuse jaoks

Märkidega ikoonid, leheküljel 18
Telefoni kuvafunktsioonid, leheküljel 17
Täiendatud liini režiim, leheküljel 21

Uus teave püsivaraversiooni 11.5(1)SR1 kohta
Tabel 4: Cisco IP Phone 8800 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 11.5(1)SR1 kohta.

Redaktsioon

Värskendatud jaotis

Värskendatud Cisco IP Phone sarja 8865NR tuge

Cisco IP Phone sari 8800, leheküljel 1
Wi-Fi-kliendi häälestamine, leheküljel 6
Nupud ja riistvara, leheküljel 13
Toetatud tarvikud, leheküljel 79

Värskendatud suletud katikuga video jaotist

Video peatamine, leheküljel 35

Värskendatud MLPP ja oleku „Mitte segada” tuge

Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine, leheküljel 31
Prioriteetsed kõned, leheküljel 44
Prioriteetsele kõnele vastamine, leheküljel 45

Värskendatud Wi-Fi-sisselogimistuge

Wi-Fi-kliendi häälestamine, leheküljel 6
Eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine,
leheküljel 7
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Teie telefon
Uus teave püsivaraversiooni 11.5(1) kohta

Uus teave püsivaraversiooni 11.5(1) kohta
Tabel 5: Cisco IP Phone 8800 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 11.5(1) kohta.

Redaktsioon
Järgmistesse jaotistesse on lisatud täiendatud liini
režiimiga seotud teave.

Värskendatud jaotis
• Mõistete „telefonikõned“ ja „liinid“ erinevus,
leheküljel 18.
• Kõne eiramine, leheküljel 31.
• Kõnest keeldumine, leheküljel 30.
• Telefoniliini režiimid, leheküljel 21.
• Tavaliini režiim, leheküljel 21.
• Täiendatud liini režiim, leheküljel 21.

Lisatud on telefoni täienduse edasilükkamist käsitlev Telefoni püsivara ja täiendused, leheküljel 20
jaotis.
Järgmist jaotist on muudetud seoses funktsiooniga
„Mitte segada“.

Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine, leheküljel 31

Lisatud on eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga
ühenduse loomisega seotud teave.

Eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine,
leheküljel 7

Uus teave püsivaraversiooni 11.0 kohta
Tabel 6: Cisco IP Phone 8800 kasutusjuhendi redaktsioonid püsivaraversiooni 11.0 kohta.

Redaktsioon

Värskendatud jaotis

Eemaldatud on viited kindlale fondisuurusele.

Kirjasuuruse muutmine, leheküljel 75.

Järgmises jaotises on värskendatud sekkumise ja
ühendamise toega seotud teavet.

Enda lisamine jagatud liinil olevale kõnele, leheküljel
48

Järgmist jaotist on muudetud seoses täiustatud
probleemiteavituse tööriista toega.

Kõigist telefoniga seotud probleemidest teatamine,
leheküljel 23

Järgmisse jaotisse on lisatud uus ikoon seoses
funktsiooniga „Mitte segada“ (MS).

Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine, leheküljel 31

Järgmisse jaotisse on lisatud tervituskuvaga seotud
teave.

Expresswayga ühenduse loomine, leheküljel 8
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Teie telefon
Telefoni häälestamine

Telefoni häälestamine
Enamasti on teie administraator see, kes telefoni häälestab ja võrku ühendab. Kui teie telefon pole häälestatud
ja ühendatud, pöörduge juhiste saamiseks oma administraatori poole.

Telefonitoru pesa reguleerimine
Kui teie telefon on seinale kinnitatud või kui telefonitoru tuleb liiga kergesti hoidikust välja, peaksite telefonitoru
pesa reguleerima, et toru ei libiseks hoidikust välja.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Võtke telefonitoru hoidikust välja ja tõmmake telefonitoru pesas olevat plastsakki.
Pöörake sakki 180 kraadi.
Hoidke sakki kahe sõrme vahel nii, et nurgasälgud jääksid teie poole.
Joondage sakk hoidikus oleva pesaga ja suruge sakk ettevaatlikult pessa. Pööratud saki ülaosast ulatub välja
pikendus.
Pange telefonitoru oma pessa tagasi.
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Telefoni vaatenurga muutmine
Telefoni vaatenurka saate ekraanipeegelduste vähendamiseks muuta. Kui teie telefonil on videokaamera, saate
kaamera vaatevälja parandamiseks muuta vaatenurka.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Hoidke telefonitoru ühe käega hargil.
Teise käega liigutage hoidiku alust nurga muutmiseks.
(valikuline) Reguleerige laiendusmooduli jalust ja veenduge, et nii telefon kui ka laiendusmoodul seisaksid
kindlalt paigal.
(valikuline) Kaameranurga kontrollimiseks vajutage nuppu Vaata ennast.

Võrguühenduse loomine
Konverentsitelefon tuleb ühendada telefoni võrguga.
• Kaabelühendus: telefon on võrku ühendatud Etherneti kaabliga.
• Juhtmevaba ühendus – Cisco IP Phone 8861 ja 8865 saab Wi-Fi abil ühendada juhtmeta pääsupunktiga.
• Virtuaalne privaatvõrk (VPN): pärast telefoni võrku ühendamist häälestatakse see kaitstud võrguga
automaatselt ühendust looma.
• Mobiilne ja kaugjuurdepääs läbi Expressway – pärast telefoni võrguga ühendamist loob see automaatselt
ühenduse Expressway serveriga.

Wi-Fi-kliendi häälestamine
Cisco IP Phone 8861 ja 8865 saavad kasutada Wi-Fi-võrguühendust, kuid telefoni kasutamiseks on vaja
toiteadapterit. Cisco IP Phone 8865NR ei saa Wi-Fi-võrguühendust kasutada.

Märkus

Kui telefonis lubatakse Wi-Fi, siis telefoni PC port blokeeritakse.

Enne alustamist
Wi-Fi-juurdepääsu lubamiseks peab teie administraator vastavad seaded konfigureerima kõnejuhtimissüsteemis.
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Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6

Kui telefon on ühendatud Ethernet-võrku, lahutage Etherneti kaabel.
Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Haldusseaded > Võrguhäälestus > Wi-Fi kliendi häälestus > Wi-Fi sisselogimisjuurdepääs.
Valige Raadiovõrk ja vajutage nuppu Sisse.
Valige Wi-Fi sisselogimisjuurdepääs ja vajutage nuppu Sisse.
Muudatuse salvestamiseks vajutage nuppu Rakenda, muudatustest loobumiseks aga nuppu Tagasi.

Eelkonfigureeritud Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine
Saate Cisco IP Phone 8861 ja 8865 abil luua ühenduse Wi-Fi võrguga. Kuid Cisco IP Phone 8865NR ei toeta
Wi-Fit.
Olenevalt sellest, kuidas telefon on konfigureeritud, võib juhtuda, et peate Wi-Fi-võrguga ühenduse loomise
või telefoni sisselülitamise korral sisse logima.
Wi-Fi sisselogimisakna saab kõrvaldada ainult õige kasutajanime ja parooli sisestamise teel.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Sisestage Wi-Fi identimisteave, kui teil palutakse seda teha.
Valige Logi sisse.

VPN-iga ühenduse loomine
VPN-iga ühenduse loomiseks on kaks võimalust:
• identimisteabe (kasutajanime ja parooli või ainult parooli) sisestamisega;
• serdiga.
Kui teil on vastav sert telefoni installitud, ei pea te rohkem midagi tegema. Teie telefon loob VPN-iga ühenduse
automaatselt.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Kui teil palutakse sisestada VPN-i identimisteave, tehke seda.
Valige Logi sisse.
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Telefoni häälestamine VPN-võrgus kasutamiseks
Enne alustamist
Selle toimingu jaoks on teil vaja kehtivat TFTP-serveri aadressi. Kui teil pole seda teavet, pöörduge oma
administraatori poole.
Cisco IP Phone 8865NR ei saa Wi-Fi klienti kasutada.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Haldusseaded.
Valige üks järgmistest menüükäskudest.
• Kõik Etherneti-ühendusega telefonid: Etherneti seadistus
• Cisco IP Phone 8861 ja 8865 kasutajad, kes kasutavad Wi-Fi-ühendust: Wi-Fi-kliendi häälestus

Samm 4
Samm 5
Samm 6
Samm 7
Samm 8
Samm 9
Samm 10

Valige IPv4 häälestus.
Liikuge valikule Alternatiivne TFTP ja valige Sisse.
Valige TFTP-server 1.
Sisestage oma TFTP-serveri aadress väljale TFTP-server 1.
Vajutage nuppu Rakenda.
Vajutage nuppu Jätka.
Vajutage nuppu Välju.

Expresswayga ühenduse loomine
Kui töötate kontorist eemal, võimaldab Mobiili- ja kaugjuurdepääs Expressway kaudu luua ühenduse ettevõtte
võrguga. Kuna teie telefonil ei ole konfigureeritud TFTP-aadressi, kuvab telefon sisselogimise alustamiseks
tervitusekraani.

Enne alustamist
Kui olete telefoni kasutanud kontoris või VPN-i kaudu, lähtestage teenuserežiim enne Expresswayga ühenduse
loomist.
Kui peate ühenduse funktsiooniga „ Mobiili- ja kaugjuurdepääs Expressway kaudu“ looma kohapeal,
taaskäivitage telefon, ja kui teil palutakse vajutada nuppu Vali, siis tehke seda.
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Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Sisestage aktiveerimiskood või teenuse domeen kuval Tere tulemast.
Sisestage oma kasutajanimi ja parool.
Vajutage nuppu Esita.

Telefoni automaatne aktiveerimine QR-koodi abil
Kui teie telefonil on kaamera, võite telefoni aktiveerimiseks skannida QR-koodi. Kui vajutate kogemata nuppu
Sisesta käsitsi, vajutage QR-koodi kuvale naasmiseks nuppu Tagasi
.

Enne alustamist
Kasutada tuleb tervitusteates olevat QR-koodi.
Kui tervitussõnumi kood on aegunud, genereerige seadme aktiveerimiskood Self Care Portalis või küsige
aktiveerimiskood administraatorilt.

Protseduur
Samm 1

Seadke QR-kood kasutusvalmis ühel järgmistest viisidest.
• Printige QR-koodi sisaldav meil välja ja hoidke paberit telefoni kaamera ees.
• Kuvage QR-kood mobiilsideseadme ekraanil ja hoidke seadet telefoni kaamera ees.
• Kuvage QR-kood arvuti ekraanil ja hoidke telefoni arvuti ekraani ees.

Samm 2
Samm 3

Pöörake kaamera ümber olevat rõngast katiku avamiseks päripäeva.
Skannige QR-koodi.
Õnnestunud skannimise korral loob telefon serveriga ühenduse ja saate oma esimese kõne teha.

Telefoni turvamine kaabellukuga
Cisco IP Phone 8800-seeria telefoni saab kinnitada kuni 20 mm laia sülearvuti kaabli lukuga.

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
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Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6

Keerake kaabelluku silmusots ümber objekti, mille külge soovite telefoni kinnitada.
Juhtige lukk kaablisilmusest läbi.
Avage kaabellukk.
Vajutage lukustusnuppu ja hoidke seda all, et lukuhambad kohakuti seada.
Kinnitage kaabellukk oma telefoni lukupessa ja vabastage lukustusnupp.
Lukustage kaabellukk.

Telefoni aktiveerimine ja sisselogimine
Võimalik, et peate telefoni aktiveerima või sellesse sisse logima. Aktiveerimine on ühekordne toiming, mille
käigus ühendatakse telefon kõnejuhtimissüsteemiga. Sisselogimiseks ja aktiveerimiseks vajaliku identimisteabe
saate oma administraatorilt.

Sisselogimine telefoni
Enne alustamist
Küsige administraatorilt oma kasutajatunnus ja PIN-kood või parool.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Sisestage oma kasutajatunnus väljale Kasutajatunnus.
Sisestage väljale PIN või Salasõna oma PIN-kood või salasõna ja seejärel vajutage nuppu Esita.

Lisanumbrisse sisselogimine teise telefoni kaudu
Paralleelkasutuse rakenduse Cisco Extension Mobility abil saate sisse logida mõnda teise oma võrgus asuvasse
telefoni ja kasutada seda sarnaselt oma telefoniga. Pärast seda, kui olete sisse loginud, võetakse telefonis
kasutusele teie kasutajaprofiil (sh telefoniliinid, funktsioonid, aktiveeritud teenused ja veebipõhised seaded).
Rakenduse Cisco Extension Mobility teenuse kasutamiseks häälestab teid administraator.

Enne alustamist
Küsige administraatorilt oma kasutajatunnus ja PIN-kood.
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10

Teie telefon
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Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage Rakendused
.
Valige Extension Mobility (selle seade nimi võib olla ka midagi muud).
Sisestage kasutajatunnus ja PIN-kood.
Kui teil palutakse valida seadme profiil, tehke seda.

Lisanumbrist väljalogimine teise telefoni kaudu
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Extension Mobility.
Väljalogimiseks vajutage nuppu Jah.

Self Care Portal
Teatud telefoniseadeid saate kohandada Self Care Portali veebisaidi kaudu, kuhu pääsete oma arvutist. Self
Care Portal on osa teie ettevõtte Cisco Unified Communications Managerist.
URL-i ning kasutaja ID ja salasõna Self Care Portalisse sisenemiseks saate oma administraatorilt.
Self Care Portali kaudu saate juhtida telefoni teatud funktsioone, liiniseadeid ja telefoniteenuseid.
• Telefoni funktsioonide seas on näiteks kiirvalimine, olek „Mitte segada“ ja teie isiklik aadressiraamat.
• Liiniseaded mõjutavad teatud kindlat telefoniliini (katalooginumbrit) teie telefonis. Liiniseadete hulgas
võivad olla näiteks kõnede edastamine, sõnumite visuaalsed ja heliindikaatorid, helinamustrid ja muud
liinikohased seaded.
• Telefoniteenused võivad hõlmata konkreetseid telefonifunktsioone, võrguandmeid ja veebipõhist teavet
(nt börsikursid ja kinokavad). Vormistage Self Care Portalis telefoniteenuse tellimus enne sellesse
telefonis sisenemist.
Kui teil on telefoniga ühendatud Cisco IP Phone 8800 laiendusmoodul, saate kiirvalimise ja muude
telefoniteenuste jaoks konfigureerida ka laiendusmooduli nupud.
Järgmine tabel annab ülevaate teatud funktsioonidest, mida saate Self Care Portali kaudu konfigureerida.
Lisateavet leiate oma kõnejuhtimissüsteemi Self Care Portali dokumentatsioonist.
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Funktsioonid

Kirjeldus

Kõne edastamine

Kasutage numbrit, kuhu kõned edasi suunatakse, kui kõnede edastamine on teie telefonis
lubatud. Self Care Portali kaudu saate häälestada keerukamaid kõneedastusfunktsioone
(nt juhuks, kui teie liin on hõivatud).

Lisatelefonid

Saate määrata lisatelefonid (oma mobiiltelefoni ja muud telefonid), mida soovite
kasutada lauatelefoniga samade numbrite kaudu kõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks.
Samuti saate määratleda blokeeritud ja eelistatud kontaktid, et keelata või lubada teatud
kindlatelt numbritelt saabuvate kõnede saatmine teie mobiiltelefoni. Lisatelefonide
häälestamisel saate häälestada ka järgmised funktsioonid.
• Ühe numbri ulatuses: saate määrata, kas lisatelefon peaks helisema, kui keegi
helistab teie lauatelefonile.
• Mobiilikõned: kui lisatelefon on mobiiltelefon, saate häälestada võimaluse suunata
mobiilikõned ümber oma lauatelefonile või lauatelefonikõned ümber oma
mobiiltelefonile.

Kiirvalimine

Telefoninumbritele kiirvaliku numbrite määramise korral saate soovitud inimesele
kiiresti helistada.

Seotud teemad
Telefonikõned mobiiliühenduse kaudu, leheküljel 55
Kiirvalimine, leheküljel 27
Kõnede edastamine, leheküljel 40

Kiirvalimisnumbrid
Kui valite telefonis telefoninumbri, tuleb teil sisestada teatud hulk numbreid. Kiirvalimisnumbri määramisel
peab see kiirvalimisnumber sisaldama kõiki kõne tegemiseks vajalikke numbreid. Kui teil on vaja näiteks
valida väljahelistamiseks number 9, sisestage kõigepealt 9 ja seejärel telefoninumber, mille soovite valida.
Samuti saate numbrile lisada muud valitavad numbrimärgid. Lisanumbrikohtade seas võivad olla näiteks
koosolekule juurdepääsu kood, lisanumber, kõneposti parool, autoriseerimiskood ja arvelduskood.
Valimisstring võib sisaldada järgmisi märke:
• 0–9
• Trellid (#)
• Tärn (*)
• Koma (,) – pausimärk, mis lisab valimisel kahesekundilise viivituse. Lisada saate ka mitu koma järjest.
Näiteks kaks koma (,,) tähistab neljasekundilist pausi.
Valimisstringi reeglid on järgmised.
• Valimisstringi osade eraldamiseks kasutage koma.
• Autoriseerimiskood peab kiirvalimisstringis alati arvelduskoodile eelnema.
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• Autoriseerimise koodi ja arvelduskoodi vahele peab stringis jääma üks koma.
• Autoriseerimiskoodide ja lisanumbrikohtadega kiirvalimisstringide jaoks on vaja kiirvalimissilti.
Enne kiirvalimisstringi konfigureerimist proovige sisestatud numbrijada kontrollimiseks vähemalt korra käsitsi
valida.

Märkus

Teie telefon ei salvesta kiirvalimisstringis sisalduvat autoriseerimiskoodi, arvelduskoodi ega lisanumbrikohti
kõneajaloos. Kui vajutate pärast kiirvaliku sihtkohaga ühenduse loomist nuppu Kordusvalimine, palub
telefon teil käsitsi sisestada nõutava autoriseerimise koodi, arvelduskoodi või lisanumbrimärgid.

Näide
Kui soovite häälestada kiirvalimisnumbri selleks, et helistada kindlat lisanumbrit kasutavale inimesele, ning
vajate ka autoriseerimiskoodi ja arvelduskoodi, võtke arvesse järgmisi nõudeid.
• Välja helistamiseks peate valima numbri 9.
• Soovite helistada numbril 5556543.
• Peate sisestama autoriseerimiskoodi 1234.
• Peate sisestama arvelduskoodi 9876.
• Peate 4 sekundit ootama.
• Pärast kõne ühendamist peate valima laiendi 56789#.
Selle stsenaariumi korral on kiirvaliku number 95556543,1234,9876,,56789#.
Seotud teemad
Kõned, mis nõuavad arvelduskoodi või autoriseerimiskoodi, leheküljel 29

Nupud ja riistvara
Cisco sarja 8800 IP-telefonid saab riistvara põhjal jagada kaheks:
• Cisco IP Phone 8811, 8841, 8851, 8851NR ja 8861 pole kaamerat;
• Cisco IP Phone 8845, 8865 ja 8865NR on sisseehitatud kaamera.
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Järgmisel joonisel on kujutatud Cisco IP Phone 8845.
Joonis 1: Cisco IP Phone 8845 nupud ja riistvara

1

Telefonitoru ja telefonitoru
valgusriba

Valgusriba näitab, kas teil on sissetulev kõne (vilkuv punane
tuli) või uus kõnepostiteade (ühtlane punane tuli).

2

Kaamera

Kaamerat saate kasutada videokõnede jaoks.

Ainult Cisco IP Phone
mudelites 8845, 8865 ja
8865NR
3

Programmeeritavad
funktsiooni- ja liininupud

Nuppude abil pääsete juurde oma telefoniliinidele,
funktsioonidele ja kõneseanssidele.
Telefoniliini nuppudele funktsioonide lisamisel on piiriks
saadaolevate liininuppude arv. Te saate lisada nii mitu
funktsiooni, ku mitu liininuppu on teie telefonil.
Lisateavet leiate peatüki „Cisco IP Phone riistvara” jaotisest
Valikunupud, liininupud ja funktsiooninupud.

4

Valikunupud

– pääsete juurde funktsioonidele ja teenustele.
Lisateavet leiate peatüki „Cisco IP Phone riistvara” jaotisest
Valikunupud, liininupud ja funktsiooninupud.
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5

Tagasi, navigeerimisnupud ja
Lõpeta

Tagasi

. Saate liikuda tagasi eelmisele kuvale või menüüle.

Navigeerimisnupud
, juhtnupp ja nupp Vali. Saate menüüdes
liikuda, üksusi esile tõsta ja esiletõstetud üksuse valida.
Lõpeta
6

7

Ootele/jätka, Konverents ja
Suuna edasi

Kõlar, Hääletu ja
Peakomplekt

: saate ühendatud kõne või seansi lõpetada.

Ootele/jätka
: saate aktiivse kõne ootele panna ja ootel
kõne taas vastu võtta.
Konverents

: saate luua konverentskõne.

Suuna edasi

: saate kõne edasi suunata.

Kõlar
: saate kõlari sisse või välja lülitada. Kui kõlar on
sisse lülitatud, siis põleb nupu märgutuli.
Hääletu
: saate mikrofoni sisse või välja lülitada. Kui
mikrofon on vaigistatud, siis põleb nupu märgutuli.
Peakomplekt
: saate peakomplekti sisse või välja lülitada.
Kui peakomplekt on sisse lülitatud, siis põleb nupu märgutuli.

8

Kontaktid, Rakendused ja
Teated

Kontaktid

: pääsete juurde isiklikule ja ettevõttekataloogile.

Rakendused
Ligipääs viimatistele kõnedele, kasutaja
eelistused, telefoni sätted ja telefoni mudeli info.
Teated
numbri.
9

Nupp Helitugevus

: saate automaatselt valida oma kõnepostisüsteemi

: saate reguleerida telefonitoru, peakomplekti ja kõlari
helitugevust (kui toru on hargilt tõstetud) ja helina helitugevust
(kui toru on hargil).

Navigeerimine
Menüüdes saab liikuda juhtnupu välisrõnga abil. Menüü üksuste valimiseks saate kasutada juhtnupu sisenuppu
Vali.

Kui menüü-üksusel on registrinumber, saate üksuse valimiseks klahvistiku kaudu sisestada vastava
registrinumbri.
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Valikunupud, liininupud ja funktsiooninupud
Telefoni funktsioonide kasutamiseks on mitu võimalust.
• Ekraani all asuvad valikunupud annavad juurdepääsu ekraanil nuppude kohal kuvatud funktsioonidele.
Valikunupud vahetuvad olenevalt sellest, mida te parajasti teete. Valikunupp Rohkem ... tähendab, et
saadaval on rohkem funktsioone.
• Ekraani külgedel asuvad funktsiooni- ja liininupud annavad teile juurdepääsu telefoni funktsioonidele
ja telefoniliinidele.
◦ Funktsiooninupud. Neid kasutatakse näiteks funktsioonide Kõnevalik või Kõne vastuvõtt jaoks
ning oma oleku vaatamiseks teisel liinil.
◦ Liininupud: neid saate kasutada kõnele vastamiseks või ootel kõne jätkamiseks. Kui neid ei kasutata
aktiivse kõne jaoks, saab nende abil käivitada teatud telefonifunktsioonid, näiteks vastamata kõnede
kuva.
Funktsiooni- ja liininuppude olekust annavad märku tuled.
•

– ühtlane roheline: aktiivne kõne või kahesuunaline sisetelefonikõne.

•

– vilkuv roheline: ootel kõne.

•

– ühtlane kollane: kasutusel on privaatsusrežiim, ühesuunaline sisetelefonikõne, olek „Mitte segada“
(MS) on aktiivne, juhtrühma sisse logitud.

•

– vilkuv kollane: sissetulev kõne või naasev kõne.

•

– ühtlane punane: kasutusel on kaugliin (jagatud liin või liini olek).

•

– vilkuv punane: kaugliin on ootel.

Teie administraator saab teatud funktsioonid häälestada valiku- või funktsiooninuppudena. Samuti pääsete
teatud funktsioonidele juurde valikunuppude või nendega seostatud riistvaraliste nuppude kaudu.
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Telefoni kuvafunktsioonid
Telefoni ekraanil kuvatakse teie telefoni kohta mitmesugust teavet (nt telefonikatalooginumber, aktiivse kõne
ja liini olek, valikunupud, kiirvalimisklahvid, tehtud kõned ja telefoni menüükirjed). Ekraan koosneb kolmest
osast: päiserida, keskmine jaotis ja jaluserida.
Joonis 2: Cisco IP Phone 8800 ekraan

1

Ekraani ülaosas asub päiserida. Päisereal kuvatakse telefoninumber, praegune kuupäev ja kellaaeg
ning hulk ikoone. Ikoonid kuvatakse siis, kui funktsioonid on aktiivsed.

2

Telefoni ekraani keskosas kuvatakse telefoni liini- ja funktsiooninuppudega seotud teave.

3

Ekraani kõige alumises reas asuvad valikunuppude sildid. Iga silt tähistab ekraani all asuvale
valikunupule vastavat toimingut.

Telefoni ekraani puhastamine
Protseduur
Telefoni määrdunud ekraan pühkige puhtaks pehme kuiva lapiga.
Ettevaatust
Ärge puhastage telefoni vedelike ega pulbritega, kuna need võivad rikkuda telefoni komponente
ja põhjustada tõrkeid telefoni töös.
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Teie telefon
Märkidega ikoonid

Märkidega ikoonid
Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse telefoni töölaual vastamata kõne ikoon ja loendur, mis näitab
vastamata kõnede arvu. Kui teile jäetakse kõnepostisõnum, muutub vastamata kõne ikoon kõneposti ikooniks
ja kõneposti loendur kuvatakse seni, kuni kuulate sõnumeid.
Kui teil on lisaks liinil mitu kõnet, muutub ootel kõnede ikoon või hargilt tõstetud toru ikoon nii, et näidata
kõnede arvu.

Mõistete „telefonikõned“ ja „liinid“ erinevus
Mõisteid liinid ja kõned kasutatakse telefoni kasutamise selgitamisel väga konkreetses tähenduses.
• Liinid: iga liin vastab telefonikataloogi numbrile või sisetelefoninumbrile, mida teised saavad kasutada
selleks, et teile helistada. Liine on sama palju kui katalooginumbreid ja telefoniliinide ikoone. Olenevalt
telefoni konfiguratsioonist võib teil olla kuni 16 liini.
• Kõned: iga liin võib toetada mitut kõnet. Vaikimisi toetab teie telefoni korraga kuni nelja ühendatud
kõnet iga liini kohta, kuid teie administraator saab seda arvu vastavalt teie vajadustele reguleerida.
Aktiivseid kõnesid saab korraga olla ainult üks. Teised kõned pannakse automaatselt ootele.
Oletagem näiteks, et teil on kaks liini ja kumbki liin toetab nelja kõnet. See tähendab, et teil saab korraga
olla kuni kaheksa ühendatud kõnet. Ainult üks neist kõnedest on aktiivne; ülejäänud seitse kõnet on
ootel kõned.

USB-pordid
Teie telefonil võib olla vähemalt üks USB-port. Iga USB-port toetab kuni viit USB-seadet. Arvesse lähevad
kõik pordiga ühendatud seadmed, sealhulgas laiendusmoodulid.
Näiteks võib teie telefon toetada kuni viit külgporti ühendatud USB-seadet ja lisaks veel viit tagaporti ühendatud
standardset USB-seadet. Paljud muude tootjate USB-tooted sisaldavad rohkem kui ühte USB-seadet ja seega
lähevad need arvesse rohkem kui ühe seadmena.

Märkus

Kui kasutate USB-jaoturit ja lahutate USB-kaabli aktiivse kõne ajal telefonist, võib teie telefon taaskäivituda.
Seotud teemad
Cisco IP Phone sari 8800, leheküljel 1

Mobiilseadme laadimine
Kui teie mobiilseadmel on USB-liides, saate telefoni USB-porte kasutada mobiilseadme laadimiseks. USB
kaudu laadimist toetavad järgmised pordid:
• külgport – toetab seadmete tavalaadimist;
• tagaport (ainult Cisco IP Phone 8861, 8865 ja 8865NR) – toetab nii seadmete tava- kui ka kiirlaadimist;
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Teie telefon
Bluetooth ja teie telefon

Teie telefon jätkab mobiilseadme laadimist ka energiasäästurežiimis, kuid režiimis Power Save Plus laadimine
peatatakse.
Telefoni kasutamisel mobiilseadme laadimiseks tuleb silmas pidada järgmisi asjaolusid.
• Laadimine võib alata väikese viivitusega.
• Mõnes olukorras ei kuvata seadmes laadimisikooni. Näiteks ei pruugita ikooni kuvada juhul, kui seade
on täielikult laetud.
• Kui telefoniga on ühendatud rohkem kui üks Cisco IP Phone 8800 laiendusmoodul, pole seadme
kiirlaadimine tagumise USB-pordi kaudu võimalik.
Kui eemaldate ühendatud tahvelarvuti ja ühendate telefoniga kohe USB-peakomplekti, kulub telefonil
USB-peakomplekti äratundmiseks kolm sekundit.
Seotud teemad
Energiasääst, leheküljel 20

Bluetooth ja teie telefon
Kui teie telefon toetab Bluetoothi, saate kasutada Bluetooth-peakomplekti ja ühendada telefoniga oma
mobiiltelefoni või tahvelarvuti.
Bluetooth-ühendused toimivad kõige paremini juhul, kui asute telefonist 1–2 meetri kaugusel, ent olenevalt
keskkonnast võib juhtuda, et saate ühendust kasutada ka kuni 20 meetri kauguselt. Bluetooth-ühenduse
kvaliteeti mõjutavad telefoni ja ühendatud seadme vahel asuvad muud elektroonikaseadmed, takistused (sein,
uks, aken) või suured metallesemed.
Mobiilsideseadme või peakomplekti Bluetoothi abil telefoniga ühendamiseks tuleb seade esmalt telefoniga
siduda. Telefoniga saate siduda kuni 50 mobiilsideseadet ja Bluetooth-peakomplekti.
Pärast peakomplekti või mobiilsideseadme sidumist loob telefon peakomplekti või mobiilsideseadme
sisselülitamisel sellega ühenduse.
Kui kasutate oma telefoni koos Bluetooth-peakomplekti või mobiilsideseadmega, pidage silmas järgmisi
põhitõdesid.
• Vaikimisi kasutab telefon viimati telefoniga ühendatud Bluetooth-peakomplekti või mobiilsideseadet.
• Korraga saate ühendada ühe mobiilsideseadme (telefoni või tahvelarvuti) ja ühe Bluetooth-peakomplekti.
• Telefon saab korraga ühenduse luua ainult ühe seotud mobiilsideseadmega. Kui teie mobiiltelefon on
ühendatud ja lülitate seejärel sisse tahvelarvuti, loob tahvelarvuti telefoniga ühenduse ja mobiiltelefoni
ühendus katkestatakse.
• Kui telefoniga on ühendatud nii Bluetooth-peakomplekt kui ka mobiilsideseade, ei saa te
Bluetooth-peakomplekti kasutada mobiilsideseadme kaudu lauatelefoni kõnedele vastamiseks.
Seotud teemad
Bluetooth-peakomplektid, leheküljel 82
Mobiilsideseadme sidumine lauatelefoniga, leheküljel 50
Cisco IP Phone sari 8800, leheküljel 1
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Teie telefon
Telefoni püsivara ja täiendused

Telefoni püsivara ja täiendused
Telefoni on juba installitud püsivara, mis on eriomane kõnejuhtimissüsteemile, mida teie telefon kasutab.
Aeg-ajalt täiendab administraator teie telefoni püsivara. Täiendamine toimub ajal, kui te telefoni ei kasuta,
sest uue püsivaratäienduse tarvitusele võtmiseks tuleb telefon lähtestada.

Telefoni täienduse edasilükkamine
Kui on saadaval uus püsivara, kuvatakse telefonis aken Täienduseks valmis ja taimer alustab 15 sekundi
pikkust nullilugemist. Kui te midagi ei tee, alustatakse täiendamist.
Püsivara täienduse saate kuni 11 korda 1 tunni võrra edasi lükata. Täiendamine lükatakse edasi ka siis, kui
teete või võtate vastu telefonikõne.

Protseduur
Telefoni täienduse edasilükkamiseks valige Viivita.

Püsivara täiendustoimingu edenemise vaatamine
Püsivara täiendamise ajal saate vaadata täiendustoimingu edenemist.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Teave telefoni kohta > Näita üksikasju.
Vajutage nuppu Välju.

Energiasääst
Teie administraator saab vähendada telefoni ekraani energiakulu ajal, kui te telefoni ei kasuta.
Teie administraator saab häälestada järgmised telefoni energiasäästutasemed.
• Power Save – kui telefoni määratud ajavahemiku jooksul ei kasutata, lülitub taustvalgustus või ekraan
välja.
• Power Save Plus – telefoni ekraan lülitub sisse ja välja vastavalt teie töögraafikule. Kui teie töötunnid
või -päevad muutuvad, paluge administraatoril telefon uuesti konfigureerida.
Näiteks saab administraator häälestada telefoni nii, et 10 minutit enne väljalülitumist edastatakse teile vastav
hoiatus. Süttib nupu Vali märgutuli ja saate teate, et telefon lülitub peagi välja. Teateid edastatakse järgmiste
intervallidega.
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Teie telefon
Telefoni sisselülitamine

• Neli helinat 10 minutit enne väljalülitumist.
• Neli helinat 7 minutit enne väljalülitumist.
• Neli helinat 4 minutit enne väljalülitumist.
• 15 helinat 30 sekundit enne väljalülitumist.
Kui telefon on aktiivne, ootab telefon seni, kuni seda pole määratud ajavahemiku jooksul kasutatud, ja alles
siis teavitab teid eelseisvast väljalülitamisest.

Telefoni sisselülitamine
Kui teie telefon on energia säästmiseks välja lülitatud, on telefoni ekraan tühi ja nupu Vali märgutuli põleb.

Protseduur
Telefoni sisselülitamiseks vajutage nuppu Vali.

Telefoniliini režiimid
Telefoni saab häälestada ühel järgmistest viisidest.
• Tavalises liinirežiimis on ekraanist vasakul ja paremal asuvatel nuppudel erinevad funktsioonid. Harilikult
on vasakpoolsed nupud liininupud ja parempoolsed nupud funktsiooninupud. Paremalt vasakule loetavate
lokaatide puhul asetsevad liini- ja funktsiooninupud teistpidi. Seda režiimi nimetatakse ka seansiliini
režiimiks.
• Täiendatud liini režiimis saab määrata ekraanist vasakul ja paremal asuvad nupud liininuppudeks. See
režiim suurendab nähtavate ja kasutatavate telefoniliinide arvu. Sissetuleva kõne korral kuvatakse hoiatus.

Tavaliini režiim
Kui telefon on häälestatud tavalisele (seansi-) liini režiimile, saate telefoniga suhelda järgmistel viisidel.
• Kasutage helistamiseks akent Uus kõne.
• Valige kõnele vastamiseks nupp Vasta, välja arvatud juhul, kui telefon on häälestatud andma sissetuleva
kõne hoiatusi. Kui telefon on häälestatud andma sissetuleva kõne hoiatusi, valige nupp Vasta, Keeldu
või Eira.
• Kasutada saab viit liininuppu. Kui telefon on ühendatud Bluetoothi kaudu mobiilsideseadme või
tahvelarvutiga, saab kasutada ainult nelja liininuppu.

Täiendatud liini režiim
Kui telefon on häälestatud täiendatud liini režiimile, saate telefoniga suhelda järgmistel viisidel.
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Teie telefon
Täiendav abi ja teave

• Valige telefoniliin ja sisestage helistamiseks telefoninumber. Loendis „Viimatised“ kuvatakse valitava
numbriga sarnased telefoninumbrid.
• Valige kõnedele vastamiseks nupp Vasta, Keeldu või Eira.
• Kasutada saab kümmet liininuppu.
Vastamata kõnede vaatamiseks valige liiniklahv, et näha kõnede aknas vastava liini vastamata kõnesid.
Vastamata kõnede loendur lähtestatakse, kui naasete jõudeolekus ekraanile.

Täiendav abi ja teave
Kui teil on telefonis leiduvate funktsioonide kohta küsimusi, pöörduge oma administraatori poole.
Cisco veebisaidilt (https://www.cisco.com) leiate telefonide ja kõnejuhtimissüsteemide kohta lisateavet.
• Ingliskeelsed lühijuhendid ja kasutusjuhendid leiate selle lingi kaudu:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html
• Muudes keeltes juhendid leiate selle lingi kaudu:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
• Litsentsimisteabe leiate selle lingi kaudu:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Hõlbustusfunktsioonid
Cisco IP Phone sisaldavad hõlbustusfunktsioone vaegnägijatele, pimedatele, vaegkuuljatele ja liikumispuudega
inimestele.
Üksikasjalikku teavet nende telefonide hõlbustusfunktsioonide kohta leiate veebilehelt http://www.cisco.com/
c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html.
Hõlbustusfunktsioonide kohta leiate lisateavet ka sellelt Cisco veebilehelt:
http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Tõrkeotsing
Võib tekkida järgmiste asjaoludega seotud probleeme:
• teie telefon ei saa kõnejuhtimissüsteemiga suhelda;
• kõnejuhtimissüsteemil on sisemisi või sideprobleeme;
• teie telefonil on sisemisi probleeme.
Kui ilmneb probleeme, aitab teie administraator teil probleemi põhjuse tõrkeotsingu abil välja selgitada.
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Teie telefon
Tõrkeotsing

Telefoni kohta teabe otsimine
Teie administraator võib teilt telefoni kohta teavet küsida. See teave aitab teie telefoni tuvastada ja seda läheb
vaja näiteks tõrkeotsingu tegemisel.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Teave telefoni kohta.
(valikuline) Aktiivse laadimise teabe kuvamiseks vajutage nuppu Näita üksikasju.
Vajutage nuppu Välju.

Kõnekvaliteedi probleemidest teatamine
Jõudlusprobleemide tõrkeotsingu tegemiseks võib teie administraator teie telefonis ajutiselt konfigureerida
kvaliteediaruandluse tööriista (QRT). Konfiguratsioonist olenevalt saate QRT abil:
• kohe teatada käimasolevas kõnes esinevast heliprobleemist;
• valida kategooriate loendist sobiva üldprobleemi ja seejärel valida põhjusekoodi.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Kvaliteediaruanne.
Valige loendit kerides valikuvariant, mis vastab teie probleemile kõige täpsemalt.
Teabe saatmiseks oma süsteemiadministraatorile vajutage tarkvaraklahvi Vali.

Kõigist telefoniga seotud probleemidest teatamine
Telefonilogide kogumiseks ja saatmiseks ning oma administraatori teavitamiseks probleemidest saate kasutada
Cisco Collaborationi probleemiteavituse tööriista (PRT). Kui näete teadet PRT üleslaadimise nurjumise kohta,
salvestatakse probleemiteade teie telefoni ja peaksite sellest kindlasti oma administraatorile teada andma.
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Teie telefon
Cisco üheaastase piiratud riistvaragarantii tingimused

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Teave telefoni kohta > Teata probleemist.
Sisestage probleemi kuupäeva ja probleemi kellaaja väljadele kuupäev ja kellaaeg, millal probleem ilmnes.
Valige Probleemi kirjeldus.
Valige kuvatud loendist kirjeldus, seejärel vajutage nuppu Esita.

Telefoniühenduse katkemine
Vahel võib teie telefoni ühendus kõnejuhtimissüsteemiga katkeda. Kui ühendus katkeb, kuvatakse telefoni
ekraanil sõnum.
Kui teil on ühenduse katkemise ajal pooleli aktiivne kõne, läheb see kõne edasi. Kaotate aga juurdepääsu
kõigile telefoni tavafunktsioonidele, kuna osa funktsioone vajab toimimiseks kõnejuhtimissüsteemist saadavat
teavet. Valikunupud ei pruugi toimida tavapärasel viisil.
Kui telefoni ühendus kõnejuhtimissüsteemiga taastub, saate telefoni jälle kasutada tavapäraselt.

Cisco üheaastase piiratud riistvaragarantii tingimused
Riistvaragarantiile ja teenustele, mida saate garantiiperioodi jooksul kasutada, kehtivad eraldi tingimused.
Ametlik garantiiteade (sh Cisco tarkvarale kehtivad garantiid ja litsentsilepingud) on saadaval veebisaidil
https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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Kõned
• Kõnede tegemine, lehekülg 25
• Kõnele vastamine, lehekülg 30
• Videokõned, lehekülg 34
• Kõne heli vaigistamine, lehekülg 36
• Ootel kõned, lehekülg 37
• Kõnede edastamine, lehekülg 40
• Kõne suunamine teisele inimesele, lehekülg 40
• Konverentskõned ja koosolekud, lehekülg 41
• Sisetelefonikõned, lehekülg 42
• Kõnede järelevalve ja salvestamine, lehekülg 43
• Prioriteetsed kõned, lehekülg 44
• Mitu liini, lehekülg 46
• Mobiilsideseadmed ja teie lauatelefon, lehekülg 50

Kõnede tegemine
Teie Cisco IP Phone töötab sarnaselt tavatelefoniga. Ent kõnede tegemine on sellega lihtsam.

Kõne tegemine
Kasutage telefoni helistamiseks sarnaselt iga teise telefoniga.
Kui telefonil on mitu liini või jagatud liinid, siis kasutatakse iga teie tehtava kõne korral esmast liini, välja
arvatud juhul, kui vajutate mõnda teise liini nuppu.
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Kõned
Kõlari kasutamine helistamisel

Protseduur
Sisestage number ja tõstke toru hargilt.

Kõlari kasutamine helistamisel
Kasutage kõlarit käed-vabad telefonikõne tegemiseks. Arvestage, et sellisel juhul võivad teie kõnet kuulda
ka kolleegid.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Sisestage number klaviatuuri kaudu.
Vajutage nuppu Kõlar

.

Seotud teemad
Peakomplektid, leheküljel 80

Helistamine peakomplekti abil
Kasutage peakomplekti, et teha käed-vabad telefonikõnesid, mis ei sega teie kolleege ja tagavad teile teatava
privaatsuse.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Ühendage peakomplekt.
Sisestage number klaviatuuri kaudu.
Vajutage nuppu Peakomplekt

.

Helistamine telefoni- või videoaadressi abil
Mõnikord võib teil olla kellegi telefoninumbri asemel hoopis telefoni- või videoaadress, mida saate helistamiseks
kasutada.
See aadress võib välja näha nagu meiliaadress, nt username1@example.com, või sisaldada numbreid, nt
username2@209.165.200.224.
Kui teil ja inimesel, kellele helistate, on videotelefon, siis näete teineteist.
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Kõned
Numbri kordusvalimine

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Uus kõne.
Vajutage nuppu ABC, et klaviatuuri abil teksti sisestada.
Vajutage klaviatuuril olevat numbrit, et näha võimalikke valikuid, ja vajutage seejärel seda numbrit uuesti,
et valikutes liikuda.
Vajutage näiteks kolm korda numbrit 1 sümboli @ sisestamiseks.

Samm 4

Vajutage nuppu Helista.

Numbri kordusvalimine
Viimati valitud numbri saate uuesti valida.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

(valikuline) Valige liin.
Vajutage nuppu KordVal.

Kiirvalimine
Kui soovite kiiresti valida nende inimeste numbrid, kellele te sageli helistate, saate neile määrata vastavad
nupud või koodid. Telefoni kiirvalimisfunktsioonide kasutamiseks peate esmalt Self Care Portalis kiirvalimise
häälestama.
Olenevalt telefoni häälestusest võib teie telefon toetada järgmisi funktsioone:
• kiirvalimisnupud – telefoninumbri saate valida mõne kiirvalimiseks häälestatud liininupu abil;
• kiirvalimiskoodid – telefoninumbri saate valida koodi kaudu (seda nimetatakse vahel ka lühendatud
valimiseks).
Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11
Kiirvalimisnumbrid, leheküljel 12

Helistamine kiirvalimisnupu abil
Telefoni mudeli teabe vaatamiseks vajutage nuppu Rakendused
on toodud väljal Mudeli number.

ja valige Telefoni info. Telefoni mudel
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Kõned
Kiirvalimine

Näete ainult kiirvaliku nuppude arvule vastavat hulka kiirvaliku numbreid. Näiteks lisate Self Care Portalis
15 kiirvaliku numbrit, kuid teie telefonil on viis kiirvaliku nuppu. Näete ainult Self Care Portali kiirvaliku
numbrite loendi esimest viit kiirvaliku numbrit.
Telefonile funktsioonide lisamisel võivad mõned neist vajada liini nuppu. Kuid iga liini nupp teie telefonis
saab toetada üksnes ühte funktsiooni (liini, kiirvalikut või funktsiooni). Kui teie telefoni liini nupud on juba
kasutusel, ei kuva telefon täiendavaid funktsioone.

Enne alustamist
Häälestage kiirvalimiskoodid Self Care Portalis.

Protseduur
Vajutage kiirvalimisnuppu

.

Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11

Helistamine kiirvalimiskoodi abil
Enne alustamist
Häälestage kiirvalimiskoodid Self Care Portalis.

Protseduur
Sisestage kiirvalimiskood ja vajutage nuppu Kiirvalimine.
Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11

Helistamine kiirvalimisnupu abil
Enne alustamist
Kiirvalimiskoodid peate häälestama oma isiklikus kataloogis.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Kiirvalimine.
Logige sisse isiklikku kataloogi.
Valige Isiklikud kiirvalimiskoodid.
Valige soovitud kiirvalimiskood ja vajutage valikunuppu Vali.
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Kõned
Rahvusvahelise numbri valimine

Seotud teemad
Kontaktile kiirvalimiskoodi määramine, leheküljel 61

Rahvusvahelise numbri valimine
Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks lisage telefoninumbri ette plussmärk (+).

Protseduur
Samm 1

Vajutage tärninuppu (*) ja hoidke seda vähemalt üks sekund all.
Plussmärk (+) kuvatakse telefoninumbris esimese numbrina.

Samm 2

Sisestage telefoninumber.

Samm 3

Kõne automaatseks tegemiseks vajutage nuppu Helista või oodake pärast viimast nupuvajutust 10 sekundit.

Teate saamine, kui kontakt on saadaval
Kui helistate kellelegi ja tema liin on kinni või ta ei vasta, saate lasta endale erihelina tooni ja sõnumiga märku
anda, kui ta on kättesaadav.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage kinnist tooni või helinat kuulates nuppu TgsiHel.
Kinnituskuvale naasmiseks vajutage nuppu Välju.
Kui kuulete helina tooni, mis annab teada, et soovitud inimene on nüüd kättesaadav, ja näete sõnumit, siis
vajutage uue kõne tegemiseks nuppu Vali.

Kõned, mis nõuavad arvelduskoodi või autoriseerimiskoodi
Teie administraator võib nõuda, et sisestaksite pärast telefoninumbri valimist arvelduskoodi või
autoriseerimiskoodi (või mõlemad). Arvelduskoodi ehk kliendi teema koodi kasutatakse raamatupidamise
ehk arveldamise jaoks. Autoriseerimiskoodi ehk sunnitud autoriseerimiskoodi abil hoitakse kontrolli all
juurdepääsu teatud telefoninumbritele.
Kui arvelduskood on nõutav, kuvatakse telefoni ekraanil tekst Sisestage kliendi teema kood,
valitud numbriks määratakse “********” ja kuulete erilist tooni.
Kui autoriseerimiskood on nõutav, kuvatakse telefoni ekraanil tekst Sisestage autoriseerimiskood,
valitud numbriks määratakse “********” ja kuulete erilist tooni. Turvalisusega seotud põhjustel kuvatakse
telefonis sisestatud numbri asemel “*”.
Kui vaja on nii arvelduskoodi kui ka autoriseerimiskoodi, küsitakse teilt esmalt autoriseerimiskoodi. Seejärel
küsitakse arvelduskoodi.
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Kõned
Turvalised kõned

Seotud teemad
Kiirvalimisnumbrid, leheküljel 12

Turvalised kõned
Teie administraator saab teie kõnesid kaitsta selle eest, et keegi väljaspool teie ettevõtet töötav inimene võiks
nendesse sekkuda. Kui telefoni ekraanil kuvatakse kõne ajal lukuikoon, on teie telefonikõne turvaline. Olenevalt
sellest, kuidas telefon on konfigureeritud, võib juhtuda, et peate enne helistamist või enne kui telefonitorus
kõlab turvalisele kõnele viitav helin sisse logima.

Kõnele vastamine
Teie Cisco IP Phone töötab sarnaselt tavatelefoniga. Ent kõnedele vastamine on sellega lihtsam.

Kõnele vastamine
Protseduur
Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks vilkuvat liininuppu.

Ootel kõnele vastamine
Aktiivse kõne ajal annab teisest ootel kõnest märku üks piiks ja vilkuv liini nupp.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage liininuppu.
(valikuline) Kui ootel on rohkem kui üks kõne, valige soovitud sissetulev kõne.

Kõnest keeldumine
Heliseva kõne saate soovi korral saata kõneposti süsteemi või eelmääratud telefoninumbrile.

Protseduur
Kõnest keeldumiseks tehke ühte järgmistest.
• Vajutage nuppu Keeldu.
• Kui sissetulevaid kõnesid on mitu, tõstke üks sissetulev kõne esile ja vajutage nuppu Keeldu.
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Kõned
Kõne eiramine

Kõne eiramine
Kui te ei soovi, et teid segataks, võite sissetulevat kõnet eirata. Kõne suunatakse kõneposti.

Protseduur
Kõne eiramiseks tehke üht järgmistest toimingutest.
• Valige nupp Eira.
• Sissetuleva kõne helina vaigistamiseks vajutage üks kord nuppu Helitugevus ja laske siis sissetuleval
kõnel minna oma kõnepostkasti või eelmääratud telefoninumbrile.

Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine
Kui teil on vaja töötada nii, et teid ei segataks, saate telefoni vaigistamiseks ja sissetulevate kõnede märguannete
eiramiseks lülitada telefonis sisse oleku „Mitte segada” (MS).
Kui olek „Mitte segada” on sisse lülitatud, suunatakse teie sissetulevad kõned edasi mõnele teisele numbrile
(nt teie kõnepostkasti), kui see on häälestatud.
Kui olek „Mitte segada“ on sisse lülitatud, muudab telefoni ekraani päiseosa värvi ja telefoni ekraanil kuvatakse
Mitte segada.
Oleku „Mitte segada“ sisselülitamine mõjutab teie telefonis kõiki liine. Sisetelefoni- ja hädaabikõned saabuvad
teie telefoni siiski ka siis, kui olek „Mitte segada“ on sisse lülitatud.
Kui telefonis on häälestatud mitmetasemelise järjestuse eesõigus (MLPP), kuulete eeliskõnede erihelinaid
isegi siis, kui olek „Mitte segada“ on sisse lülitatud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Oleku „Mitte segada“ sisselülitamiseks vajutage nuppu Mitte segada.
Oleku „Mitte segada“ väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu Mitte segada.

Töökaaslase telefonile vastamine (kõne üleskorjamine)
Kui jagate kõnedele vastamisega seotud ülesandeid oma töökaaslastega, saate vastata ka töökaaslase telefonis
sissetulevale kõnele. Esmalt peab teie administraator määrama teid vähemalt ühte kõne vastuvõtugruppi.

Kõnele vastamine oma rühmas (kõne üleskorjamine)
Kui teie kõnede üleskorjamise rühmas heliseb uue kõne korral mõni muu telefon, saate sellele kõnele vastata.
Kui üleskorjamiseks on saadaval mitu kõnet, vastate kõnele, mis on kõige kauem helisenud.
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Kõned
Töökaaslase telefonile vastamine (kõne üleskorjamine)

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

(valikuline) Vajutage liininuppu.
Sissetuleva kõne ümbersuunamiseks oma üleskorjamisrühma raames oma telefoni vajutage nuppu Korja
üles.
Kui telefon heliseb, vajutage kõnega ühenduse loomiseks nuppu Vasta.

Kõnele vastamine teisest rühmast (rühmiti üleskorjamine)
Grupi vastuvõtt võimaldab vastata kõnele telefonis, mis asub väljaspool teie kõne vastuvõtugruppi. Kõne
vastuvõtmiseks saate kasutada rühmiti üleskorjamise numbrit või selle telefoniliini numbrit, kus on sissetulev
kõne.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

(valikuline) Vajutage liininuppu.
Vajutage nuppu Kõne rühmiti üleskorjamine.
Tehke ühte järgmistest.
• Sisestage selle telefoniliini number, kus asub kõne, mida soovite üles korjata.
Kui sissetulev kõne on näiteks liinil 12345, sisestage 12345.
• Sisestage rühmiti üleskorjamise number.

Samm 4

Kui telefon heliseb, vajutage kõnega ühenduse loomiseks nuppu Vasta.

Kõnele vastamine seostatud rühmast (muu üleskorjamine)
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

(valikuline) Vajutage liininuppu.
Kõnele vastamiseks oma kõne üleskorjamise rühmas või oma telefoniga seostatud rühmas vajutage nuppu
Korja üles.
Kui telefon heliseb, vajutage kõne ühendamiseks nuppu Vasta.
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Kõned
Kõnele vastamine oma juhtrühmas

Kõnele vastamine oma juhtrühmas
Juhtrühmad ehk liinirühmad võimaldavad suure sissetulevate kõnede hulgaga organisatsioonidel jagada
kõnekoormust. Teie administraator seab juhirühma valmis, kasutades selleks telefonikataloogi numbrite sarja.
Telefonid helisevad administraatori poolt juhtrühmale määratud kõnejagamisjärjestuse alusel. Kui olete
juhtrühma liige, tuleb teil kõnede vastuvõtmiseks juhtrühma sisse logida. Kui te ei soovi, et kõned heliseksid
teie telefonis, peate juhtrühmast välja logima.

Enne alustamist
Juhtrühma kõnede vastuvõtmiseks peate olema juhtrühma sisse logitud.

Protseduur
Kui teie telefon heliseb juhtrühma kõne korral, vastake kõnele.

Sisse- ja väljalogimine juhtrühmas
Juhtrühma kõnede vastuvõtmise lõpetamiseks logige juhtrühmast välja. Otse teile tehtud kõned saabuvad teile
edasi.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Sisselogimiseks vajutage nuppu Juhtrühm.
Väljalogimiseks vajutage uuesti nuppu Juhtrühm.

Kõnejärjekorra vaatamine juhtrühmas
Juhtrühma järjekorra olekut saate vaadata järjekorra statistika kaudu. Järjekorra oleku aknas kuvatakse järgmine
teave:
• juhtrühma kasutatav telefoninumber;
• igas juhtrühma järjekorras olevate helistajate arv;
• pikim ooteaeg.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Järjekorra olek.
Statistika värskendamiseks vajutage nuppu Värskenda.
Vajutage nuppu Välju.
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Kõned
Kõnedele automaatne vastamine

Kõnedele automaatne vastamine
Kui teie telefon on seatud kõnedele automaatselt vastama, ei pea te telefoni helisemise korral midagi tegema.
Pärast ühte helinat ühendatakse teid kõlari abil kõnega automaatselt.
Kui eelistate aga kõnele vastata peakomplekti kaudu, häälestage esmalt peakomplekt.
Kui vastate automaatselt kõnedele valjuhääldi kaudu ja võtate kõne vastu peakomplekti kaudu, vastatakse
järgmisele sissetulevale kõnele automaatselt peakomplekti kaudu. Kui vastate automaatselt kõnedele
peakomplekti kaudu ja võtate kõne vastu valjuhääldi kaudu, vastatakse järgmisele sissetulevale kõnele
automaatselt valjuhääldi kaudu. Automaatne vastamine tagab, et kõnele vastatakse; see ei muuda eelmise
kõne jaoks kasutatud asukohta.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Ühendage peakomplekt telefoniga.
Veenduge, et nupu Peakomplekt
märgutuli süttiks.
Kui telefon vastab sissetulevale kõnele automaatselt, asuge helistajaga peakomplekti kaudu rääkima.
Kui te ei soovi enam peakomplekti kasutada, vajutage selle väljalülitamiseks nuppu Peakomplekt ja kasutage
selle asemel telefonitoru või kõlarit.

Seotud teemad
Peakomplektid, leheküljel 80

Kahtlase kõne jälitamine
Kui saate soovimatuid või ahistavaid kõnesid, kasutage neist oma administraatorile teada andmiseks ründekõne
tuvastuse funktsiooni (MCID). Teie telefon saadab teie administraatorile kõne kohta teavet sisaldava vaikse
teate.

Protseduur
Vajutage nuppu Helistaja aruanne.

Videokõned
Cisco IP Phone 8845, 8865 ja 8865NR toetavad videokõnede tegemist sisseehitatud videokaamera kaudu.
Saate muuta helikõne videokõneks, avades kaamera katiku.
Seotud teemad
Videoseaded, leheküljel 76
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Kõned
Videokõne tegemine

Videokõne tegemine
Cisco IP Phone 8845, 8865 ja 8865NR toetavad videokõnede tegemist juhul, kui ka vestluskaaslasel on
videotelefon. Saate kaamera ümber oleva rõnga abil katikut juhtida.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Pöörake kaamera ümber olevat rõngast katiku avamiseks päripäeva.
(valikuline) Vaatenurga parandamiseks vajutage nuppu Enesevaade ja liigutage kaamerat üles ja alla.
Tehke kõne.

Video peatamine
Videokõne korral saate peatada videopildi edastamise kaamerast. Saate kaamera ümber oleva rõnga abil
katikut juhtida. Kui katiku sulgete, ei näe teiega vestlev inimene teid enam, kuid kuuleb teid jätkuvalt.
Katiku sulgemisel jätkatakse kõne teiselt osapoolelt video vastuvõtmist.
Kui mõlemad kõne osapooled sulgevad oma kaamera katikud, muutub kõne helikõneks.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Pöörake katiku rõngast vastupäeva, et kaamera katik sulgeda ja lõpetada video jagamine.
Pöörake katiku rõngast päripäeva, et videokaamera katik avada ja taas videopilti jagada.

Telefoni- ja videokuva vahetamine
Kui teil on tarvis näha videokõne ajal telefoni töölauda, saate hõlpsalt video ja töölaua vahel liikuda. Video
peitmise korral kuvatakse see udustatuna ja viiakse taustale.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Video peitmiseks vajutage nuppu Peida video.
Video kuvamiseks vajutage nuppu Näita videot.

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
35

Kõned
Pilt-pildis-akende asendi kohendamine

Pilt-pildis-akende asendi kohendamine
Saate vaadata videokõne käigus korraga nii sissetulevat kui ka väljaminevat videopilti. Seda funktsiooni
nimetatakse pilt-pildis-funktsiooniks (PiP). Sissetulev videopilt kuvatakse tavaliselt täisekraanil ja teie
kaamerast pärit videopilt täisekraani peal oleval väikesel ekraanil.
Kui pilt-pildis-funktsioon on sisse lülitatud, saate viia väikese pildi ekraanil mõnda teise sektorisse. Võite ka
vaadet muuta, nii et teie kaamerast pärit videopilt kuvatakse täisekraanil ja sissetulev videopilt väikesel
ekraanil.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage pilt-pildis-funktsiooni sisselülitamiseks nuppu PiP.
PiP-akna telefoni ekraanil vastupäeva liigutamiseks vajutage uuesti nuppu PiP.
Kui aken jõuab tagasi ekraani alumises parempoolses osas olevasse vaikeasendisse, lülitub pilt-pildis-funktsioon
automaatselt välja.

Samm 3

(valikuline) Täisekraanvaate ja PiP-vaate vahetamiseks vajutage nuppu Vaheta.

Videokõned ja turvalisus
Teie administraator saab teie videokõnesid kaitsta selle eest, et keegi väljaspool teie ettevõtet töötav inimene
võiks nendesse sekkuda. Kui näete telefoni ekraanil videokõne ajal kuvatud ikooni Turvaline, on administraator
teie privaatsuse tagamiseks kasutusele võtnud vastavad abinõud.
Seotud teemad
Turvalised kõned, leheküljel 30

Kõne heli vaigistamine
Telefonikõne ajal saate heli vaigistada, nii et teie kuulete teist inimest, kuid tema teid ei kuule.
Kui teil on videotelefon, jätkab kaamera heli vaigistamise korral video esitamist.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage nuppu Hääletu
.
Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu Hääletu.
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Kõned
Ootel kõned

Ootel kõned
Kõne ootelepanek
Aktiivse kõne saate ootele panna ja ootel kõne sobival hetkel taas vastu võtta. Videokõne ootele panemisel
blokeeritakse video edastamine kuni kõne jätkamiseni.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage nuppu Ootele
.
Ootel kõne jätkamiseks vajutage uuesti nuppu Ootele.

Liiga kauaks ootele jäetud kõnele vastamine
Kui kõne on liiga kauaks ootele jäänud, antakse sellest märku järgmiselt:
• üks kindla intervalliga korduv helin;
• vilkuv kollane liininupp;
• vilkuv teatetuli telefonitorul;
• visuaalne märguanne telefoni ekraanil.

Protseduur
Ootel kõne jätkamiseks vajutage vilkuvat kollast liini nuppu või nuppu Vasta.

Aktiivse ja ootel kõne vahetamine
Aktiivse ja ootel kõne vahetamine toimub lihtsalt.

Protseduur
Ootel kõnele lülitumiseks vajutage nuppu Vaheta.

Kõne parkimine
Kõne saab telefonis vajaduse korral parkida. Seejärel saate kõne kas enda telefoni või mõne teise telefoni (nt
töökaaslase laual või konverentsisaalis asuva telefoni) kaudu jälle üles korjata ehk välja võtta.
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Kõned
Kõne parkimine

Kõne parkimiseks on kaks võimalust: kõneparkimine ja suunatud kõneparkimine. Teie telefonis on saadaval
ainult ühte tüüpi kõneparkimine.
Võrk jälgib pargitud kõnet, et te seda ära ei unustaks. Kui kõne jääb pargitud olekusse liiga pikaks ajaks, siis
kõlab alarm. Seejärel saate oma telefonis kõnele vastata, vastamisest keelduda või kõnet eirata. Samuti võite
jätkata selle vastuvõtmist teises telefonis.
Kui te kõnele teatud aja jooksul ei vasta, suunatakse see kõneposti või teise sihtpunkti, nii kuidas teie
administraator on määranud.
Pargitud kõne hõivab ühe liini.

Kõne ootelepanek kõneparkimise abil
Kui olete oma telefonis kõnele vastanud, saate selle aktiivse kõne parkida ja seejärel selle kõne mõnes muus
samasse kõnejuhtimissüsteemi kuuluvas telefonis jälle üles korjata.
Korraga saate kõneparkimisnumbrile parkida ainult ühe kõne.

Enne alustamist
Kõne peab olema aktiivne.

Protseduur
Samm 1

Samm 2

Vajutage nuppu Pargi ja pange siis toru ära.
Telefonis kuvatakse number, kuhu süsteem kõne parkis. Pargitud kõne pannakse ootele. Kõne jätkamiseks
oma telefonis saate vajutada nuppu Jätka.
(valikuline) Öelge parkimisnumber edasi sellele inimesele, kes peab kõnele vastama.

Ootel kõnele vastamine kõneparkimise korral
Pargitud kõnele saate vastata igalt oma võrgu telefonilt.

Enne alustamist
Peate teadma kõne parkimiseks kasutatud numbrit.

Protseduur
Kõne vastuvõtmiseks sisestage see number, kus kõne pargiti.

Kõne ootelepanek abistatud suunatud kõneparkimise korral
Aktiivse kõne parkimiseks ja jätkamiseks saate kasutada spetsiaalset kõneparkimisnumbrit. Abistatud suunatud
kõneparkimise kasutamise korral saate aktiivse kõne kindla nupu vajutamisega parkida. Teie administraator
häälestab selle nupu kiirvalimisliini jaoks. Seda tüüpi suunatud kõne korral saate liini olekut (kasutusel või
jõude) jälgida liini oleku indikaatorite abil.
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Kõned
Kõne parkimine

Protseduur
Abistatud suunatud kõneparkimise kasutamiseks vajutage liinil, kus on kuvatud jõudeoleku indikaator, nuppu
BLF-i suunatud kõne parkimine.

Ootel kõnele vastamine abistatud suunatud kõneparkimise korral
Protseduur
Vajutage nuppu BLF-i suunatud kõne parkimine.

Kõne ootelepanek käsitsi suunatud kõneparkimise korral
Aktiivse kõne parkimiseks ja jätkamiseks saate kasutada spetsiaalset kõneparkimisnumbrit. Käsitsi suunatud
kõneparkimise kasutamisel saate aktiivse kõne edastada suunatud kõneparkimise numbrile, mille häälestab
teie administraator.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Suuna edasi
.
Valige suunatud kõneparkimise number.
Kõne parkimiseks vajutage uuesti nuppu Suuna edasi.

Ootel kõnele vastamine käsitsi suunatud kõneparkimise korral
Spetsiaalsel kõneparkimisnumbril pargitud kõne saate soovi korral vastu võtta.

Enne alustamist
Teil on vaja teada suunatud kõneparkimise numbrit ja parkimise vastuvõtu koodi.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Valige parkimise vastuvõtu kood.
Valige suunatud kõnepargi number.
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Kõned
Kõnede edastamine

Kõnede edastamine
Kui teil on mitme liiniga telefon, saate mis tahes liinil tulnud kõned mõnele muule numbrile edasi suunata.
Kõne edastamine on seotud kindla telefoniliiniga. Kui kõne tuleb sisse liinil, kus te pole kõnede edastamise
funktsiooni lubanud, heliseb telefon nagu tavaliselt.
Kõnede edastamiseks on kaks võimalust:
• kõigi kõnede edastamine;
• kõnede edastamine kindlates olukordades (nt kui telefon on kinni või ei vasta).
Kui liin on edastatud, kuvatakse liiniga ikoon Edasta kõik

.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Kui edastatav liin on inaktiivne, vajutage nuppu EdKõik.
Sisestage kõneedastuse sihtnumber täpselt sellisel kujul, nagu see teie telefonist valimisel välja näeb. Samuti
võite valida mõne kirje oma viimatiste kõnede loendist.

Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11

Kõne suunamine teisele inimesele
Kõne edasi suunamise korral saate ise seniks liinile jääda, kuni teine inimene kõne vastu võtab. Nii saate enne
enda kõnest eemaldamist rääkida teise inimesega privaatselt. Kui te ei soovi rääkida, kandke kõne üle enne
teise inimese vastamist.
Samuti saate mõlema helistajaga individuaalselt vaheldumisi rääkida, enne kui eemaldate enda kõnest.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage mitte ootel oleva kõne ajal nuppu Suuna edasi
.
Sisestage teise inimese telefoninumber.
(valikuline) Oodake, kuni kuulete liini helinat või kuni teine inimene vastab kõnele.
Vajutage uuesti nuppu Suuna.

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
40

Kõned
Konverentskõned ja koosolekud

Konverentskõned ja koosolekud
Soovi korral saate ühes kõnes vestelda korraga mitme inimesega. Selleks saate helistada veel kellelegi ja selle
inimese samuti kõnesse lisada. Kui teil on mitu telefoniliini, saate omavahel ühendada ka kaks erinevatel
liinides olevat kõnet.
Kui lisate konverentskõnele mitu inimest, oodake enne osaliste lisamist mõni sekund.
Konverentsi võõrustajana saate konkreetseid osalejaid konverentsist eemaldada. Konverentskõne lõpeb, kui
kõik osalejad toru hargile panevad.

Teise inimese lisamine kõnesse
Kui lisate kõnele mitu inimest, oodake enne osaliste lisamist mõni sekund.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage aktiivses kõnes nuppu Konverents
.
Lisage teine inimene kõnesse. Selleks tehke ühte järgmistest.
• Vajutage nuppu Aktiivsed kõned ja valige ootel kõne.
• Sisestage telefoninumber ja vajutage nuppu Helista.

Samm 3

Vajutage nuppu Konverents.

Kõnede vahetamine enne konverentskõne täideviimist
Enne vestluskaaslase lisamist konverentskõnesse saate temaga eraldi rääkida. Samuti saate konverentskõnelt
üle minna teise inimesega peetavale kõnele ja vastupidi.

Protseduur
Samm 1

Helistage inimesele, kelle kavatsete konverentskõnesse lisada, kuid ärge teda veel osalejana lisage.
Oodake, kuni kõne ühendatakse.

Samm 2

Potentsiaalse uue osaleja ja konverentskõne vahetamiseks vajutage nuppu Vaheta.

Konverentsis osalejate vaatamine ja eemaldamine
Kui teie olete konverentskõne looja, saate vaadata konverentsiga viimati liitunud 16 osaleja andmeid. Samuti
saate osalejaid eemaldada.
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Plaanitud konverentskõned („Kohtu minuga“)

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Osalejate loendi kuvamiseks vajutage konverentskõne ajal nuppu Näita üksikasju.
(valikuline) Osaleja eemaldamiseks konverentskõnest tõstke soovitud osaleja nimi esile ja vajutage nuppu
Eemalda.

Plaanitud konverentskõned („Kohtu minuga“)
Konverentskõnet saate võõrustada või kõnega liituda plaanitud ajal.
Konverentskõne algab siis, kui host kõne valib, ja lõpeb siis, kui kõik osalejad on kõne lõpetanud.
Konverentskõne ei lõpe automaatselt kohe, kui võõrustaja toru hargile paneb.

Kohtu-minuga konverentsi võõrustamine
Enne alustamist
Hankige oma administraatorilt kohtu-minuga telefoninumber ja andke see number edasi konverentsikõne
osalistele.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Tõstke telefonitoru hargilt. Kui kuulete valimistooni, vajutage nuppu Kohtu minuga.
Valige kohtu-minuga telefoninumber.

Kohtu-minuga konverentsiga liitumine
Te ei saa kohtu-minuga konverentsiga liituda enne, kui konverentsi võõrustaja on kõne valinud. Kui kuulete
kinnist tooni, siis pole võõrustaja veel konverentsi alustamiseks kõnet valinud. Pange toru hargile ja proovige
siis uuesti helistada.

Protseduur
Valige konverentsi võõrustajalt saadud kohtu-minuga telefoninumber.

Sisetelefonikõned
Sisetelefoni liini abil saate teha ja vastu võtta ühesuunalisi kõnesid.
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Sisetelefonikõne tegemine

Kui teete sisetelefonikõne, vastab vastuvõtja telefon kõnele automaatselt nn sosinarežiimis (heli on vaigistatud).
Teie sõnum edastatakse adressaadi kõlari, peakomplekti või telefonitoru kaudu, kui üks neist seadmetest on
aktiivne.
Pärast sisetelefonikõne saamist võib vastuvõtja suhtlemiseks aktiveerida kahesuunalise heli (ühendatud
režiimi).

Sisetelefonikõne tegemine
Sisetelefonikõne tegemisel lülitub telefon sosinarežiimi, kuni vastuvõtja aktsepteerib sisetelefonikõne.
Sosinarežiimis kuuleb vestluskaaslane teid, kuid teie teda ei kuule. Kui teil on aktiivne kõne käimas, pannakse
see kõne ootele.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Sisetelefon.
(valikuline) Sisestage sisetelefoni kood.
Oodake, kuni kuulete sisetelefoni märguandetooni. Seejärel asuge rääkima.
Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu Sisetelefon.

Sisetelefoni kõnele vastamine
Teise inimesega rääkimiseks saate sisetelefonikõnele vastata.

Enne alustamist
Telefoni ekraanil kuvatakse teade ja kõlab helimärguanne. Telefon vastab sisetelefonikõnele sosinarežiimis.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Ühendatud režiimi sisselülitamiseks vajutage nuppu Sisetelefon. Ühendatud režiimis saate sisetelefonile
helistanud inimesega rääkida.
Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu Sisetelefon.

Kõnede järelevalve ja salvestamine
Soovi korral saate kõnet jälgida ja selle salvestada. Selleks peab samal liinil olema vähemalt kolm inimest:
helistaja, järelevaataja ja inimene, kellele helistati.
Järelevaataja vastab kõnele, loob konverentskõne ning jälgib vestlust ja salvestab selle.
Järelevaataja teeb järgmist:
• Salvestab kõne.
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Jälgitava kõne häälestamine

• Konverentsis ainult esimene osaline. Teised osalised lisavad inimesi vastavalt vajadusele.
• Lõpetab kõne.
Konverentskõne lõpeb, kui järelevaataja paneb toru hargile.

Jälgitava kõne häälestamine
Protseduur
Samm 1

Vastake sissetulevale kõnele.
Kui süsteem tuvastab, et kõne peab toimuma järelevalve all ja see tuleb salvestada, kuvatakse Salvesta.

Samm 2

Vajutage konverentskõne loomiseks nuppu Konverents

Samm 3
Samm 4
Samm 5

Sisestage järelevaataja telefoninumber ja vajutage nuppu Helista.
Kui järelevaataja vastab, vajutage nuppu Konverents.
Kõne lõpetamiseks vajutage nuppu Lõpeta kõne.

.

Kõne salvestamine
Soovi korral saate kõne salvestada. Kõne salvestamisel võite kuulda märguandetooni.

Protseduur
Salvestamise alustamiseks või peatamiseks vajutage nuppu Salvesta.

Prioriteetsed kõned
Vahel võib töö käigus tekkida vajadus kasutada telefoni kiirete või kriitiliste olukordade lahendamiseks. Saate
määratleda kõne väga tähtsaks; sellisel kõnel on prioriteet tavaliste kõnede ees. Prioriteetsustasemete vahemik
on 1 (madal) kuni 5 (kõrge). Seda prioriteetsussüsteemi nimetatakse mitmetasemelise järjestuse eesõiguse
(MLPP) süsteemiks.
Teie administraator häälestab kasutatavad prioriteetid ja määrab, kas vajate spetsiaalset sisselogimisteavet.
Kui telefonis heliseb kõrge prioriteediga eeliskõne, kuvatakse telefoni ekraanil prioriteedi tase ja kõne
paigutatakse kõneloendi tippu. Kui teil on eriti olulise kõne sissetuleku ajal parajasti mõni muu kõne pooleli,
loetakse uut kõnet praegusest kõnest olulisemaks ja kuulete teatud kindlat helinat. Peaksite praeguse kõne
katkestama ja kõrge prioriteetsustasemega kõnele vastama.
Kui olete oleku „Mitte segada” (MS) sisse lülitanud, kuulete ikkagi eeliskõne erihelinat.
Kui teil on käimas eriti oluline kõne, ei muuda järgmised toimingud kõne prioriteetsust:
• kõne ootelepanek;
• kõne edastamine;

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
44

Kõned
Prioriteetse kõne tegemine

• kõne lisamine kolme osalisega konverentskõnesse;
• kõne vastuvõtu kasutamine kõnele vastamiseks.
Tabel 7: Mitmetasemelise järjestuse eesõiguse prioriteetsustasemed

MLPP ikoon

Prioriteetsustase
1. tase – oluline kõne

2. tase – keskmiselt oluline (kohe vastamist nõudev) kõne

3. tase – eriti oluline kõne (kiirkõne)

4. tase – kiirkõne eiramine

5. tase – täidesaatev eiramine

Prioriteetse kõne tegemine
On võimalik, et prioriteetse kõne tegemiseks peate sisse logima spetsiaalse identimisteabega. Selle
identimisteabe sisestamiseks on teil kolm katset. Kui sisestate andmed valesti, antakse teile sellest teada.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Tõstke toru hargilt.
Vajutage nuppu Järjestustase.
Valige kõne jaoks soovitud prioriteetsustase.
(valikuline) Sisestage autoriseerimiskuval oma identimisteave.
Sisestage sihttelefoninumber.
Telefoni ekraanil kuvatakse järjestustaseme ikoon ja kuulete järjestustaseme helinat.

Prioriteetsele kõnele vastamine
Kui kuulete erilist, tavapärasest kiiremat helinat, olete saanud prioriteetse kõne.
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Prioriteetsele kõnele vastamine teise kõne ajal

Protseduur
Eriti olulisest kõnest märku andva erihelina kõlamisel vajutage vilkuvat kollast seansinuppu.

Prioriteetsele kõnele vastamine teise kõne ajal
Kui kuulete käimasoleva kõne ajal järsku pidevat tooni, olete saanud (või on teie töökaaslane saanud) prioriteetse
kõne. Pange toru kohe hargile ja laske kõrgema prioriteediga kõnel minna inimesele, kellele see on mõeldud.

Protseduur
Vajutage nuppu Lõpeta
või pange toru hargile.
Teie kõne lõpeb ja kõrgema prioriteetsustasemega kõne korral heliseb muu telefon.

Mitu liini
Kui kasutate teiste inimestega samu telefoninumbreid, võib teie telefonis olla mitu liini. Mitme liini kasutamise
korral on teie jaoks saadaval rohkem helistamisvõimalusi.

Vanimale kõnele esmajärjekorras vastamine
Soovi korral saate esmajärjekorras vastata vanimale kõigil oma telefoniliinidel saadaolevale kõnedele (sh
häireolekus olevatele ooteloleku vahetuse ja parkimise vahetuse kõnedele). Sissetulevad kõned on ootel või
pargitud vahetuse kõnedest alati prioriteetsemad.
Mitme liiniga töötamisel tuleb teil enamasti vajutada selle sissetuleva kõne liininuppu, millele soovite vastata.
Kui soovite vastata lihtsalt vanimale kõnele liinist olenemata, vajutage nuppu Vasta.

Telefoni kõigi kõnede vaatamine
Saate vaadata kõigi aktiivsete kõnede (kõikidel liinidel) loendit sordituna kronoloogilises järjekorras alates
vanimast kuni uusimani.
Kõigi kõnede loend on kasulik näiteks juhul, kui teil on mitu liini või jagate liine teiste kasutajatega. Loendis
kuvatakse kõik teie kõned koos.
Ühtlasi saate vaadata oma põhiliini aktiivseid kõnesid. See on abiks siis, kui soovite kõiki kõnesid vaadata
ühel kuval.

Protseduur
Vajutage nuppu Kõik kõned või põhiliini seansinuppu.
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Oluliste kõnede kuvamine

Oluliste kõnede kuvamine
Soovi korral saate vaadata kõigi häirekõnede loendit kronoloogilises järjestuses (alates vanematest kuni kõige
viimasteni). Häirekõne on seotud telefoninumbriga, mida te peate oluliseks. Te soovite märguannet, kui sellelt
numbrilt helistatakse teile või helistate ise sellele numbrile.

Protseduur
Vajutage nuppu Häirekõne.

Kõnemärguannete kuvamine valitud liinidel liinifiltri abil
Telefoni saate soovi korral konfigureerida nii, et kui keegi helistab kõrge prioriteetsustasemega telefoninumbril
või liinil, kuvatakse teile selle kohta märguanne. Selline number või liin võib olla näiteks ettevõtte tegevjuhi
telefon või asutuse infoliin. See funktsioon on abiks eelkõige juhul, kui töötate paljude telefoniliinidega ja
vastate paljudele kõnedele.
Sõltuvalt sellest, kuidas administraator on teie telefoni konfigureerinud, on võimalik, et saate liinifiltrit kasutada
ka kindlatel kellaaegadel.

Liinifiltri loomine
Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Kõnemärguanded > Lisa uus filter.
Kohandatud filtreid võib olla kuni 20. Kui olete juba kõik lubatud kohandatud filtrid loonud, peate enne selle
toimingu jätkamist ühe filtri kustutama.

Samm 3
Samm 4
Samm 5

Teksti redigeeritavaks muutmiseks vajutage nuppu Vali.
Aktsepteerige uue filtri vaikenimi või sisestage uus nimi.
Valige uude filtrisse lisatavad liinid.
Loendis kuvatakse kõik saadaolevad liinid. Kui teil on vaja liini, mida loendis pole, pöörduge oma
administraatori poole.

Samm 6
Samm 7

Vajutage nuppu Rakenda.
Filtri vaatamiseks vajutage nuppu Tagasi.
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Jagatud liinid

Liinifiltri kasutamine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Kõnemärguanded.
Tõstke rakendatav filter esile ja vajutage nuppu Vali.

Liinifiltri muutmine
Teie enda kontrolli all olevaid liinifiltreid saate ise muuta. Kõigi kõnede ja päevakava filtrid on teie
administraatori kontrolli all.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Kõnemärguanne.
Mõne olemasoleva filtri muutmiseks tõstke see filter esile ja vajutage nuppu Redigeeri.

Jagatud liinid
Saate ühte telefoninumbrit jagada ühe või mitme töökaaslasega. Näiteks tugitöötajana võib teie tööülesandeks
olla teie tugiisiku telefonikõnede sõelumine.
Telefoninumbri jagamisel saate kasutada seda telefoniliini nagu mis tahes muud liini. Arvestage jagatud liinide
järgmiste eriomadustega.
• Jagatud telefoninumber kuvatakse kõigis seda numbrit kasutavates telefonides.
• Kui kõnele vastab teie töökaaslane, on teie telefoni jagatud liini nupp ja seansinupp ühtlaselt punased.
• Kui panete kõne ootele, on teie liininupp ühtlaselt roheline ja seansinupp vilgub roheliselt. Teie töökaaslase
liininupp seevastu on ühtlaselt punane ja seansinupp vilgub punaselt.
• Uue kõne tegemisel kasutate esmast liini, välja arvatud juhul, kui vajutate mõne teise liini või jagatud
liini nuppu.

Enda lisamine jagatud liinil olevale kõnele
Jagatud liinil oleva kõnega saab lisaks teile liituda ka teie töökaaslane. Administraator peab funktsiooni teie
telefonis lubama.
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Jagatud liinid

Kui püüate lisada end jagatud liini kõnele ja kuvatakse teade, et lisamine pole võimalik, proovige uuesti.
Kui kasutajal, kellega te liini jagata, on privaatsusfunktsioon sisse lülitatud, ei näe te tema liini seadeid ega
saa ennast tema kõnele lisada.

Protseduur
Samm 1

Samm 2

Vajutage jagatud liini liininuppu või valige liin ja vajutage nuppu Sekkumine.
Märkus
Enda lisamiseks jagatud liinil olevasse kõnesse peate vajutama nuppu
Kõned.
(valikuline) Kui kuvatakse kinnitussõnum, vajutage enda kõnega liitmiseks nuppu Jah.

Märguanne jagatud liinil oleva kõnega liitumise kohta
Saate häälestada telefoni edastama alarmi, kui te ühinete toimuva kõnega. Vaikimisi on see hoiatus välja
lülitatud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Sekkumishoiatus.
Hoiatuse lubamiseks vajutage nuppu Sisse.

Privaatsuse lubamine jagatud liinil
Privaatsusfunktsioon ei luba teistel, kes teie liini jagavad, teie kõnede kohta teavet vaadata.
Privaatsuse sisselülitamine kehtib teie telefonis kõigile jagatud liinidele. Kui teil on mitu jagatud liini ja
privaatsus on lubatud, ei saa teised vaadata ühtegi teie jagatud liini.
Kui teie liini jagavas telefonis on privaatsusfunktsioon lubatud, saate teie jagatud liini kaudu kõnesid teha ja
vastu võtta nagu tavaliselt.
Visuaalne kinnitus kuvatakse teie telefon ekraanil seni, kuni funktsioon on lubatud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Funktsiooni lubamiseks vajutage nuppu Privaatsus.
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu Privaatsus.
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Mobiilsideseadmed ja teie lauatelefon

Mobiilsideseadmed ja teie lauatelefon
Kui teil on mobiilsideseade (telefon või tahvelarvuti), saate selle oma lauatelefoniga ühendada. Selle ühenduse
kaudu saate telefonikõnesid teha ja kõnedele vastata nii mobiilsideseadmes kui ka lauatelefonis.
Seda funktsiooni toetavad Cisco IP Phone 8851 ja 8861.
Ärge siduge omavahel kaht või enamat Cisco IP Phone sarja 8800 kuuluvat lauatelefoni.

Telefonikõned Intelligent Proximity kaudu
Saate oma mobiilsideseadme (telefoni või tahvelarvuti) Bluetoothi abil lauatelefoniga siduda. Kui
mobiilsideseade on seotud ja ühendatud, kuvatakse telefonis täiendav telefoniliin: teie mobiiltelefoniliin (mis
vastab teie mobiiltelefoninumbrile). Lauatelefonis saate selle mobiiltelefoniliini kaudu nii kõnesid teha kui
ka vastu võtta. Mobiililiini lauatelefonis kasutamise võimalus kannab nime Intelligent Proximity.

Mobiilsideseadme sidumine lauatelefoniga
Pärast mobiilsideseadme sidumist lauatelefoniga loob telefon mobiilsideseadmega ühenduse, kui seade on
leviulatuses. Kui mobiilsideseade pole leviulatuses, siis ühendus katkestatakse.
Kui ühendate korraga nii Bluetooth-peakomplekti kui ka mobiilsideseadme, ei saa te Bluetooth-peakomplekti
kasutada mobiilsideseadme kõnedele vastamiseks.
Pärast mobiilsideseadme ja telefoni ühendamist saate mobiilikontaktid ja kõneajaloo lauatelefoni salvestada.

Enne alustamist
Veenduge, et teie mobiilsideseadmes oleks Bluetooth sisse lülitatud ja et seade oleks leitav. Kui vajate abi,
vaadake mobiilsideseadmega kaasasolevat dokumentatsiooni.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6

Vajutage lauatelefonis nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth > Lisa Bluetooth-seade.
Valige mobiilsideseade sidumiseks saadaolevate seadmete loendist.
Kinnitage pääsukood mobiilsideseadmes.
Kinnitage pääsukood lauatelefonis.
(valikuline) Valige mobiilsideseadme kontaktide ja kõneajaloo lauatelefonis kättesaadavaks tegemine.

Seotud teemad
Bluetooth ja teie telefon, leheküljel 19
Cisco IP Phone sari 8800, leheküljel 1
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Telefonikõned Intelligent Proximity kaudu

Ühendatud mobiilsideseadme vahetamine
Kui teie Cisco IP Phone ühendusraadiuses on rohkem kui üks seotud mobiilsideseade, saate valida, millise
mobiilsideseadmega ühendus luua.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth.
Valige saadaolevate seadmete loendist oma mobiilsideseade.

Mobiilsideseadme kustutamine
Kui te ei soovi, et mobiilsideseade looks Bluetooth-ühenduse automaatselt, saate seadme kustutada.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth.
Valige mobiilsideseade saadaolevate seadmete loendist.
Valige Kustuta.

Seotud Bluetooth-seadmete kuvamine
Seotud mobiilne seade kuvatakse seotud seadmete loendis. Seade jääb loendisse seniks, kuni lahutate selle
lauatelefonist.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage nuppu Rakendused
Valige Bluetooth.

.

Intelligent Proximity mobiiltelefonide jaoks
Mobiiltelefoni kontakte ja kõneajalugu saate lauatelefoniga jagada. Samuti saate kõnesid mobiiltelefonist
lauatelefoni (ja vastupidi) üle viia. Lauatelefonis saate vaadata ka mobiilsideseadme signaali tugevust ja
akutäituvust.
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Telefonikõned Intelligent Proximity kaudu

Sissetuleva mobiiltelefonikõnega tegelemine
Enne alustamist
Teie mobiiltelefon on teie lauatelefoniga seotud.

Protseduur
Kui mobiiltelefon heliseb kõne korral, tehke lauatelefonis üht järgmistest toimingutest.
• Kõnele vastamiseks vajutage nuppu Vasta.
• Kõnest keeldumiseks ja kõne kõneposti saatmiseks vajutage nuppu Keeldu.
• Helina vaigistamiseks ja kõnest keeldumiseks vajutage nuppu Eira.

Mobiiltelefonikõne tegemine
Enne alustamist
Teie mobiiltelefon on teie lauatelefoniga seotud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Valige lauatelefonis mobiiltelefoniliin.
Sisestage telefoninumber.
Vajutage nuppu Helista.

Kõne viimine lauatelefonist mobiiltelefoni ja vastupidi
Aktiivse kõne saate üle viia lauatelefonist mobiilsideseadmesse ja vastupidi.

Enne alustamist
Teie mobiiltelefon on teie lauatelefoniga seotud.

Protseduur
Kõne viimiseks lauatelefonist mobiilsideseadmesse või vastupidi vajutage nuppu Teisalda heli.

Mobiilsideseadme helitugevuse reguleerimine
Telefoni ja mobiilsideseadme helitugevuse juhtimine on sünkroonitud. Sünkroonimine toimub üksnes aktiivse
kõne ajal.

Enne alustamist
Teie mobiiltelefon on teie lauatelefoniga seotud.
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Protseduur
Sooritage üks järgmistest toimingutest.
• Vajutage lauatelefonil nuppu Helitugevus
või selle vähendamiseks nuppu –.

. Vajutage helitugevuse suurendamiseks nuppu +

• Vajutage mobiilsideseadmes nuppu Helitugevus.

Mobiilikontaktide vaatamine lauatelefonis
Vaadake mobiiltelefonis olevat kontaktiloendit lauatelefonis. See on mugav viis vaadata kontakti mobiiltelefoni
kasutamata.

Enne alustamist
Mobiilsideseadme kasutamiseks koos lauatelefoniga peate telefonid omavahel Bluetoothi kaudu siduma.
Valige suvand, mis võimaldab jagada mobiiltelefoni kontakte.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage lauatelefonis nuppu Kontaktid
Valige loendist oma mobiiltelefon.

.

Kontaktide salvestamine mobiilsideseadmest lauatelefoni
Saate salvestada mobiilsideseadmes oleva kontaktiloendi lauatelefoni. Mobiilsideseadme kontaktiloend jääb
lauatelefoni isegi juhul, kui katkestate mobiilsideseadme ühenduse või lahutate seadme lauatelefonist.

Enne alustamist
Teie mobiiltelefon on teie lauatelefoniga seotud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage nuppu Kontaktid
Valige oma mobiiltelefon.

.

Kontaktide kustutamine mobiilsideseadme kontaktiloendist
Saate mobiiltelefonist pärit kontaktiloendi lauatelefonist eemaldada. Mobiiltelefonis olev kontaktiloend jääb
puutumata.
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Kõned
Telefonikõned Intelligent Proximity kaudu

Enne alustamist
Teie mobiiltelefon on teie lauatelefoniga seotud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Kontaktid
Valige oma mobiiltelefon.
Valige Kustuta.

.

Mobiiltelefoni kõneajaloo vaatamine lauatelefonis
Saate vaadata lauatelefonis oma mobiiltelefoniga tehtud või vastu võetud viimatisi kõnesid.

Enne alustamist
Mobiiltelefoni kõneajaloo nägemiseks lauatelefonis siduge mobiiltelefon Bluetoothi kaudu lauatelefoniga.
Valige suvand, mis võimaldab jagada mobiiltelefoni kõneajalugu lauatelefoniga.

Protseduur
Vajutage lauatelefonis nuppu Uus kõne.

Intelligent Proximity tahvelarvutite jaoks
Kui teil on tahvelarvuti, saate selle Bluetoothi abil lauatelefoniga siduda. Pärast sidumist saab tahvelarvuti
telefonirakenduse heli esitada ka lauatelefonis. Tahvelarvutis saab mobiiltelefoniga võrreldes kasutada vähem
helistamisfunktsioone.
Lauatelefon toetab Android- ja iOS-tahvelarvutite ühendamist.

Heli üleviimine tahvelarvutist lauatelefoni
Enne alustamist
Teie tahvelarvuti on lauatelefoniga seotud ja võtate kõne vastu tahvelarvutis.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Määrake tahvelarvutis helitee kasutamine Bluetoothi kaudu.
Kasutage heli kuulamiseks telefonis peakomplekti, telefonitoru või kõlarit.
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Kõned
Telefonikõned mobiiliühenduse kaudu

Heli üleviimine lauatelefonist tahvelarvutisse
Enne alustamist
Teie tahvelarvuti on lauatelefoniga seotud ja teil on tahvelarvutis käimas kõne, mille heli on lauatelefonis.

Protseduur
Tehke ühte järgmistest.
• Pange toru hargile.
• Vajutage nuppu Lõpeta.
• Vastake lauatelefonis teisele kõnele.

Telefonikõned mobiiliühenduse kaudu
Mobiiltelefoni kaudu saate tegelda ka nende kõnedega, mis on tehtud teie lauatelefoni numbrile. Seda teenust
nimetatakse mobiiliühenduseks.
Esmalt tuleb mobiiltelefon Self Care Portalis täiendava telefonina lauatelefoniga seostada. Seda, millised
kõned mobiiltelefoni saadetakse, saate ise määrata.
Lisatelefonide lubamisel:
• kõned tulevad samaaegselt teie lauatelefoni ja lisatelefonidesse;
• kui vastate kõnele lauatelefonis, lõpetavad lisatelefonid helisemise, ühendus katkestatakse ja nende
ekraanil kuvatakse vastamata kõne teade;
• kui vastate kõnele ühes lisatelefonis, lõpetavad teised lisatelefonid ja lauatelefon helisemise ning ühendus
katkestatakse; teistes lisatelefonides kuvatakse vastamata kõne teade;
• võite kõnele vastata lisatelefonis ja viia selle siis üle sama liini kasutavasse lauatelefoni. Sel juhul
kuvatakse teistes sama liini kasutavates lauatelefonides teade Kaugseade kasutuses.
Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11

Mobiiliühenduse lubamine
Protseduur
Samm 1
Samm 2

Kaugsihtkoha praeguse oleku (lubatud või keelatud) kuvamiseks vajutage nuppu Mobiilsus.
Oleku muutmiseks vajutage nuppu Vali.
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Kõned
Telefonikõned mobiiliühenduse kaudu

Kõne viimine lauatelefonist mobiiltelefoni
Seejärel saate kõne lauatelefonist mobiiltelefoni üle viia. Kuna kõne on endiselt ühendatud teie lauatelefoni
liiniga, ei saa te seda liini samal ajal muude kõnede jaoks kasutada. Liin jääb hõivatuks kuni kõne lõppemiseni.

Enne alustamist
Esmalt peate oma lauatelefonis lubama mobiiliühenduse funktsiooni.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Mobiilsus.
Kõne saatmiseks mobiiltelefoni vajutage nuppu Vali.
Vastake aktiivsele kõnele oma mobiiltelefonis.

Kõne viimine mobiiltelefonist lauatelefoni
Seejärel saate kõne mobiiltelefonist lauatelefoni üle viia. Kõne on endiselt ühendatud teie mobiiltelefoniga.

Enne alustamist
Esmalt peate oma lauatelefonis lubama mobiiliühenduse funktsiooni.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Lõpetage mobiiltelefonis kõne. Kõne kestab edasi, kuid mitte enam mobiiltelefonis.
Kõne jätkamiseks lauatelefonis vajutage 5–10 sekundi jooksul lauatelefoni liininuppu.

Kõne ümbersuunamine mobiiltelefonist lauatelefoni
Seejärel saate kõne mobiiltelefonist lauatelefoni ümber suunata.

Enne alustamist
Esmalt peate oma lauatelefonis lubama mobiiliühenduse funktsiooni.
Pääsukoodi saate oma administraatorilt.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Kõne üleandmiseks sisestage mobiiltelefonis pääsukood.
Lõpetage mobiiltelefonis kõne. Kõne kestab edasi, kuid mitte enam mobiiltelefonis.
Vajutage kümne sekundi jooksul lauatelefoni nuppu Vasta ja asuge lauatelefonis rääkima.
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Kõned
Telefonikõned mobiiliühenduse kaudu
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Kõned
Telefonikõned mobiiliühenduse kaudu
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Kontaktid
• Ettevõttekataloog, lehekülg 59
• Isiklik kataloog, lehekülg 59
• Cisco Web Dialer, lehekülg 64

Ettevõttekataloog
Töökaaslasele helistamise hõlbustamiseks saate tema telefoninumbri oma telefonist üles otsida. Kataloogi
häälestab teie administraator, kes seda ka haldab.

Ettevõttekataloogi kontaktile helistamine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Valige Ettevõttekataloog.
Valige otsingukriteeriumid.
Sisestage otsingukriteeriumid ja vajutage nuppu Esita.
Valige kontakt ja vajutage nuppu Vali.

Isiklik kataloog
Isiklikus kataloogis saate talletada sõprade, pereliikmete ja töökaaslaste kontaktandmeid. Isiklikku kataloogi
saate lisada enda kontaktid. Inimestele, kellele te tihti helistate, saate lisada spetsiaalsed kiirvaliku koodid.
Isikliku kataloogi saate häälestada nii otse telefoni kui ka Self Care Portali kaudu. Kataloogikirjetele kiirvaliku
koodide määramiseks kasutage telefoni.
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Kontaktid
Sisse- ja väljalogimine isiklikus kataloogis

Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11

Sisse- ja väljalogimine isiklikus kataloogis
Enne alustamist
Isiklikku kataloogi sisselogimiseks peate teadma oma kasutajatunnust ja PIN-koodi. Kui te neid andmeid ei
tea, pöörduge oma administraatori poole.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Valige Isiklik kataloog.
Sisestage kasutajatunnus ja PIN-kood. Seejärel vajutage nuppu Esita.
Väljalogimiseks valige Logi välja, vajutage nuppu Vali ja seejärel vajutage nuppu OK.

Uue kontakti lisamine isiklikku kataloogi
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklik aadressiraamat ja vajutage nuppu Esita.
Vajutage nuppu Uus.
Sisestage eesnimi, perekonnanimi ja soovi korral hüüdnimi.
Vajutage nuppu Telefonid, sisestage telefoninumber koos nõutavate juurdepääsukoodidega ja vajutage nuppu
Esita.
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Kontaktid
Kontakti otsimine isiklikust kataloogist

Kontakti otsimine isiklikust kataloogist
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklik aadressiraamat.
Valige otsingukriteeriumid.
Sisestage otsingukriteeriumid ja vajutage nuppu Esita.

Isiklikus kataloogis leiduvale kontaktile helistamine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklik kataloog ja otsige soovitud kirjet.
Valige isikliku aadressiraamatu kirje, millel soovite helistada.
Valige soovitud kiirvalimiskood ja vajutage nuppu Helista.

Kontaktile kiirvalimiskoodi määramine
Kiirvaliku kood lihtsustab kontaktile helistamist.
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Kontaktid
Kontaktile helistamine kiirvalimiskoodi abil

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6
Samm 7
Samm 8
Samm 9

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklik aadressiraamat.
Valige otsingukriteeriumid.
Sisestage otsingukriteeriumid ja vajutage nuppu Esita.
Valige kontakt.
Vajutage nuppu Kiirvalimine.
Valige number ja vajutage nuppu Vali.
Liikuge mõnele veel määramata kiirvalimisregistrile ja vajutage nuppu Esita.

Seotud teemad
Helistamine kiirvalimisnupu abil, leheküljel 28

Kontaktile helistamine kiirvalimiskoodi abil
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklikud kiirvalimiskoodid ja liikuge kerides soovitud kiirvalimiskoodile.
Valige soovitud kiirvalimiskood ja vajutage nuppu Helista.
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Kontaktid
Isiklikus kataloogis leiduva kontakti teabe redigeerimine

Isiklikus kataloogis leiduva kontakti teabe redigeerimine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6
Samm 7

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklik aadressiraamat ja otsige soovitud kirjet.
Vajutage nuppu Vali ja seejärel nuppu Muuda.
Muutke kirje teavet.
Telefoninumbri muutmiseks vajutage nuppu Telefonid.
Vajutage nuppu Värskenda.

Kontakti eemaldamine isiklikust kataloogist
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklik aadressiraamat ja otsige soovitud kirjet.
Vajutage nuppu Vali, siis nuppu Redigeeri ja nuppu Kustuta.
Kustutamise kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Kiirvalimiskoodi kustutamine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Kontaktid
.
Logige oma isiklikku kataloogi sisse.
Valige Isiklikud kiirvalimiskoodid ja otsige soovitud kiirvalimiskoodi.
Valige soovitud kood ja vajutage nuppu Eemalda.
Valige register ja vajutage nuppu Eemalda.
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Kontaktid
Cisco Web Dialer

Cisco Web Dialer
Cisco Web Dialeri, veebibrauseri ja oma Cisco IP Phone abil saate kõnesid teha nii veebi- kui ka
töölauarakenduste kaudu. Minge veebibrauseris soovitud veebisaidile või oma ettevõttekataloogi ja klõpsake
siis kõne alustamiseks mõnda hüperlingina kuvatud telefoninumbrit.
Helistamiseks läheb teil vaja kasutajatunnust ja parooli. Need andmed saate oma administraatorilt. Esmakordsed
kasutajad peavad enne helistamist konfigureerima oma eelistused.
Lisateavet leiate dokumendist “Cisco Web Dialer”, mis asub siin: https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
products-installation-and-configuration-guides-list.html
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Viimatised kõned
• Viimatiste kõnede loend, lehekülg 65
• Viimaste kõnede kuvamine, lehekülg 65
• Viimatisele kõnele tagasi helistamine, lehekülg 66
• Viimatiste kõnede loendi tühjendamine, lehekülg 66
• Kõnekirje kustutamine, lehekülg 66

Viimatiste kõnede loend
Kõnelogi loendis saate vaadata 150 viimati tehtud individuaalset kõnet ja kõnerühma.
Kui kõnelogi loend saavutab maksimaalse täituvuse, kirjutatakse järgmine uus kirje loendis kõige vanema
kirje asemele.
Kui mitu järjestikust kõnet on tehtud samalt numbrilt või samale numbrile, kuvatakse need kõned viimatiste
kõnede loendis rühmitatuna. Ka samalt numbrilt saabunud vastamata kõned rühmitatakse.

Viimaste kõnede kuvamine
Vaadake, kes on teile viimasel ajal helistanud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Viimatised.
Kui teil on mitu liini, valige vaadatav liin.
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Viimatised kõned
Viimatisele kõnele tagasi helistamine

Viimatisele kõnele tagasi helistamine
Te saate lihtsalt tagasi helistada inimesele, kes on teile helistanud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Viimatised.
(valikuline) Valige Kõik liinid või soovitud liin.
Valige number, millel soovite helistada.
(valikuline) Numbri muutmiseks vajutage nuppu MuudaVali.
Vajutage nuppu Helista.

Viimatiste kõnede loendi tühjendamine
Saate oma telefonis tühjendada Kõnelogi loendi.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Viimatised.
(valikuline) Valige Kõik liinid või soovitud liin.
Vajutage nuppu Tühjenda.
Vajutage nuppu Kustuta.

Kõnekirje kustutamine
Saate loendit „Viimatised” redigeerida, et eemaldada ajaloost üks kõne. See võimaldab säilitada olulist
kontaktteavet, kuna kõnelogis hoitakse ainult 150 kõnet.
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Viimatised kõned
Kõnekirje kustutamine

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5
Samm 6

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Viimatised.
(valikuline) Valige Kõik liinid või soovitud liin.
Tõstke esile individuaalne kirje või kõnerühm, mille soovite kustutada.
Vajutage nuppu Kustuta.
Kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu Kustuta.
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Viimatised kõned
Kõnekirje kustutamine

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
68

P E AT Ü K K

5

Kõnepost
• Teie kõnepostikonto, lehekülg 69
• Uute häälsõnumite kontrollimine, lehekülg 69
• Juurdepääs kõnepostile, lehekülg 70
• Visuaalne kõnepost, lehekülg 70

Teie kõnepostikonto
Kõnepostiteadetele pääsete juurde otse oma telefonist. Teie administraator peab aga häälestama teie
kõnepostikonto ja lisaks ka teie telefoni, et see pääseks juurde kõnepostisüsteemile.
Telefoni nupp Sõnumid toimib kõneposti süsteemi kiirvaliku nupuna.
Kui te pole töölaua taga, saate kõnepostile ligipääsuks helistada kõneposti süsteemile. Kõneposti süsteemi
telefoninumbri saate oma administraatorilt.
Kuna igal kõneposti süsteem on erinev, ei saa me kõneposti süsteemi kasutamist täpsemalt kirjeldada. Teabe
saamiseks kõneposti käskude kohta lugege kõneposti süsteemi kasutusjuhendeid või võtke ühendust oma
administraatoriga.

Uute häälsõnumite kontrollimine
Kui soovite vaadata, kas teil on uusi kõnepostisõnumeid, otsige järgmisi märke.
• Telefonitoru valgusribal põleb punane tuli.
• Ekraanil kuvatakse vastamata kõnede ja kõnepostisõnumite arv. Kui teil on rohkem kui 99 uut sõnumit,
kuvatakse plussmärk (+).
Kuulete telefoniliini kasutamisel ka telefonitoru, peakomplekti või valjuhääldi kaudu katkendtooni. Katkendtoon
on liinikohane. Kuulete seda üksnes siis, kui kasutate liini, kus on häälsõnumeid.
Seotud teemad
Self Care Portal, leheküljel 11
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Kõnepost
Juurdepääs kõnepostile

Juurdepääs kõnepostile
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Kui teil on mitu liini, vajutage vastava liini nuppu.
Vajutage nuppu Teated
Järgige hääljuhiseid.

.

Visuaalne kõnepost
Visuaalne kõnepost on alternatiiv audiokõnepostile, mis võib sõltuvalt teie kõnepostisüsteemist teie jaoks
saadaval olla. Helijuhistele reageerimise asemel tuleb teil teadetega tegelemiseks täita telefoni ekraanil
kuvatavad juhised. Lisaks teadete loendis vaatamisele saate teateid ka kuulata. Samuti saate sõnumeid koostada,
teadetele sõnumiga vastata ning teateid nii edasi saata kui ka kustutada.
Sõltuvalt sellest, millist kõnepostisüsteemi kasutate, võib audiokõnepostile juurdepääsuks piisata käsu
Audiopostkast valimisest. Seda funktsiooni sobib kasutada näiteks juhul, kui soovite vahel kasutada helijuhiseid,
kuid vaikimisi olete häälestanud visuaalsed juhised.
Lisateavet leiate Unity Connectioni visuaalse kõneposti lühijuhendist, mis asub aadressil http://www.cisco.com/
c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html.

Juurdepääs audiokõnepostile
Sõltuvalt sellest, kuidas administraator on teie telefoni häälestanud, on võimalik, et saate kõnepostiteated
kuvada ilma teadete loendit vaatamata. Sellest võimalusest on kasu näiteks siis, kui eelistate küll
kõnepostiteadete loendit, kuid vahel on teil vaja teadetele juurde pääseda ilma visuaalsete juhisteta.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage ekraanil valikunuppu Audio.
Kui teil palutakse sisestada kõneposti identimisteave, tehke seda.
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Rakendused
• Saadaolevad rakendused, lehekülg 71
• Aktiivsete rakenduste kuvamine, lehekülg 71
• Aktiivsete rakenduste aktiveerimine, lehekülg 72
• Aktiivsete rakenduste sulgemine, lehekülg 72

Saadaolevad rakendused
Cisco telefonid ei sisalda neid rakendusi vaikimisi. Siiski on võimalik, et teie ettevõte on mitmesuguseid
rakendusi lisanud – näiteks ilmateade, börsiteave, ettevõtte uudised, ülesandeloendid või muud teabe- ja
teenuserakendused.

Aktiivsete rakenduste kuvamine
Te saate lihtsalt vaadata, millised rakendused on juba avatud.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
Valige Töötavad rakendused.
Vajutage nuppu Välju.

.
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Rakendused
Aktiivsete rakenduste aktiveerimine

Aktiivsete rakenduste aktiveerimine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Töötavad rakendused.
Valige soovitud töötav rakendus ning vajutage selle avamiseks ja kasutamiseks nuppu Aktiveeri.
Vajutage nuppu Välju.

Aktiivsete rakenduste sulgemine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Töötavad rakendused.
Valige soovitud töötav rakendus ning vajutage selle sulgemiseks nuppu Sule rakendus.
Vajutage nuppu Sulge ja seejärel nuppu Välju.
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Seaded
• Taustapildi vahetamine, lehekülg 73
• Helina vahetamine, lehekülg 74
• Ekraani heleduse reguleerimine, lehekülg 74
• Kontrastsuse reguleerimine, lehekülg 74
• Kirjasuuruse muutmine, lehekülg 75
• Telefoni nime muutmine, lehekülg 75
• Peakomplekti tagasiside reguleerimine, lehekülg 76
• Videoseaded, lehekülg 76
• Helitugevuse muutmine kõne ajal, lehekülg 78
• Telefonihelina helitugevuse reguleerimine, lehekülg 78

Taustapildi vahetamine
Administraator võib lubada teil vahetada telefoni taustapildi mõne muu telefonis saadaoleva taustapildi vastu.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Sätted > Taustapilt.
Valige sobiv taustapilt ja tehke ühte järgmistest.
• Kui soovite vaadata, kuidas taustapilt telefoni ekraanil välja näeks, vajutage nuppu Eelvaade.
• Taustapildi rakendamiseks telefonis vajutage nuppu Määra.
• Taustapildi loendist kustutamiseks vajutage nuppu Kustuta.

Samm 4

Vajutage nuppu Välju.
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Helina vahetamine
Telefoni sissetuleva kõne helinat saate soovi korral muuta.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Helin.
Valige liin.
Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks nuppu Esita.
Helina tooni kasutamiseks vajutage nuppu Määra.

Ekraani heleduse reguleerimine
Saate telefoniekraani heledust lugemise lihtsustamiseks muuta.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Heledus.
Heleduse vähendamiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja suurendamiseks paremale.
Vajutage nuppu Salvesta.

Kontrastsuse reguleerimine
Cisco IP Phone 8811 ekraani kontrastsust saate ekraani loetavuse hõlbustamiseks muuta.
Telefoni mudeli teabe vaatamiseks vajutage nuppu Rakendused
on toodud väljal Mudeli number.
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Seaded
Kirjasuuruse muutmine

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Kontrastsus.
Valige Kontrastsus.
Kontrastsuse vähendamiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja suurendamiseks paremale.
Kontrastsuse seadmiseks vajutage nuppu Salvesta.

Kirjasuuruse muutmine
Saate telefonis lugemise lihtsustamiseks kirjasuurust muuta. Suurema kirja kasutamise korral võib aga juhtuda,
et osa sõnumeid kuvatakse kärbitult.
Kirjasuuruse muutmine mõjutab järgmisi silte:
• kõne kuva (helistaja nime ja funktsioonivõtme silt);
• helistaja nimi kõnelogis;
• liini sildid telefoni ekraanil.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Kirja suurus.
Valige soovitud kirjasuurus ja vajutage nuppu Määra.
Vajutage nuppu Välju, et pöörduda tagasi aknasse Rakendused.

Telefoni nime muutmine
Telefoni vaikenime saate soovi korral ära muuta. Mobiilsideseade kuvab selle nime, kui seote mobiilsideseadme
lauatelefoniga.
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Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Telefoni nimi.
Sisestage nimi klaviatuuri kaudu.
Vajutage nuppu Rakenda.
Vajutage nuppu Välju.

Peakomplekti tagasiside reguleerimine
Peakomplekti kasutamisel võib juhtuda, et kuulete kuularis omaenda häält. Seda nimetatakse peakomplekti
tagasisideks. Peakomplekti tagasiside ulatuse saate telefonis ise määrata.
Peakomplekt ühendatakse telefoniga USB- või lisapordi abil. Parima heli saavutamiseks kohandage telefoni
helisätteid (sh peakomplekti kõrvaltooni sätet) vastavalt teie kasutatavale peakomplektile.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Peakomplekti tagasiside.
Valige soovitud seade.
Oodake üks minut ja seejärel taaskäivitage telefon.

Videoseaded
Kui teil on videotelefon, on teie käsutuses ka video juhtimiseks vajalikud seaded.

Video heleduse reguleerimine
Kui kontori valgustus raskendab video vaatamist, saate ekraani heledust reguleerida.
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Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Pöörake kaamera ümber olevat rõngast katiku avamiseks päripäeva.
Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Video > Säri.
Heleduse vähendamiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja suurendamiseks paremale.
Vajutage nuppu Salvesta.

Video läbilaskevõime reguleerimine
Videokõne ajal võib teie video ootamatult seiskuda või helist maha jääda. Sageli põhjustab viivituse hõivatud
võrk.
Telefon valib vaikimisi automaatselt läbilaskevõime seade, mis tasakaalustab heli ja videoga seotud
võrgunõudeid. Kui video esitamisel esineb sageli viivitusi, võite valida fikseeritud läbilaskevõime. Soovitame
alustada madalaimast seadest ja suurendada seadet ainult juhul, kui video pilt ja heli jäävad jätkuvalt maha.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Video > Läbilaskevõime.
Valige soovitud läbilaskevõime seade.
Läbilaskevõime seadmiseks vajutage nuppu Salvesta.

Videokõnede vaatamine arvutis
Kõne videoosa saate telefoniekraani asemel vaadata oma arvutis. Kõne heliosa jääb telefoni.

Enne alustamist
Ühendage arvuti Etherneti-kaabli abil oma telefoni arvutiliidesega ja logige sisse Cisco Jabber for Windowsi
või Cisco Jabber for Maci võrku. Telefon peab olema ühendatud arvuti esimese võrgukaardiga (NIC1).

Märkus

Kui telefonis lubatakse Wi-Fi, siis telefoni PC port blokeeritakse.
Teil on vaja Cisco Media Services Interface’i (MSI) uusimat versiooni ja üht järgmistest toodetest:
• Cisco Jabber for Windows 9.7(5) või uuem;
• Cisco Jabber Maci 10.8.1 jaoks või uuem versioon
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Kui teil pole Cisco Jabberi või MSI uusimat versiooni, pöörduge administraatori poole. Riistvara ja tarkvaraga
seotud nõuete loendi leiate siit:
• Cisco Jabber for Windowsi väljalaskemärkmed asuvad aadressil http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html.
• Cisco Jabber for Maci väljalaskemärkmed asuvad aadressil http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
Valige Seaded > Video.
Valige Video arvuti kaudu.
Video lubamiseks valige Sees.

.

Helitugevuse muutmine kõne ajal
Kui telefonitorust, peakomplektist või kõlarist kostuv heli on liiga vali või vaikne, saate helitugevust kõne
teise osapoole kuulamise ajal muuta. Kui muudate kõne käigus helitugevust, mõjutab muudatus ainult selle
kõne ajal kasutatavat kõlarit. Kui reguleerite näiteks helitugevust peakomplekti kasutamise ajal, siis
telefonitorust kostva heli tugevus ei muutu.

Protseduur
Kõne ajal helitugevuse kohandamiseks vajutage nuppu Helitugevus

paremale või vasakule.

Telefonihelina helitugevuse reguleerimine
Kui telefonihelin on sissetuleva kõne korral liiga vali või vaikne, saate helina helitugevust muuta. Helina
helitugevuse muudatused ei mõjuta kõne helitugevust kõne ajal.

Protseduur
Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni helisemise ajal nuppu Helitugevus
või vasakule.
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Tarvikud
• Toetatud tarvikud, lehekülg 79
• Telefoniga seostuvate tarvikute vaatamine, lehekülg 80
• Peakomplektid, lehekülg 80
• Cisco IP Phone 8800 laiendusmoodul, lehekülg 85

Toetatud tarvikud
Saate kasutada telefoni erinevat tüüpi tarvikutega, nagu peakomplektid, mikrofonid ja kõlarid. Sellest tabelist
leiate teabe, milliseid neist saate kasutada teie konkreetse telefoniga.
Järgmises tabelis tähistab X seda, et vastav telefonimudel toetab seda tarvikut. Kriips (–) näitab, et tarvikut
ei toetata.
Telefoni mudeli teabe vaatamiseks vajutage nuppu Rakendused
on toodud väljal Mudeli number.

ja valige Telefoni info. Telefoni mudel

Telefonile funktsioonide lisamisel võivad mõned neist vajada liini nuppu. Kuid iga liini nupp teie telefonis
saab toetada üksnes ühte funktsiooni (liini, kiirvalikut või funktsiooni). Kui teie telefoni liini nupud on juba
kasutusel, ei kuva telefon täiendavaid funktsioone.
Tabel 8: Cisco IP Phone sarja 8800 tarvikute tugi

Tarvik

Tüüp

Cisco IP Phone
8811

8841

8845

8851

8851NR

8861

8865

—

—

—

2

2

3

3

8865NR

Cisco tarvikud
Cisco IP Lisandmoodul
Phone
8800
laiendusmoodul

3
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Tarvik

Tüüp

Cisco IP Phone
8811

Seinale
kinnitamise
komplekt

X

8841
X

8845
X

8851
X

8851NR
X

8861
X

8865
X

8865NR
X

Muude tootjate tarvikud
Peakomplekt Analoogühendus

X

X

X

X

X

X

X

X

Analoog-lairbaühendus

X

X

X

X

X

X

X

X

Bluetooth

—

—

X

X

—

X

X

—

USB

—

—

—

X

X

X

X

X

Mikrofon

Väline
arvuti

—

—

—

—

—

X

X

X

Kõlarid

Väline
arvuti

—

—

—

—

—

X

X

X

Telefoniga seostuvate tarvikute vaatamine
Telefoniga välise riistvara ühendamiseks saate kasutada peakomplekti pesa, Bluetoothi või USB porti. Tarvikute
loendis asub vaikimisi analoog peakomplekt, mille saab häälestada lairiba lubamiseks

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Vajutage nuppu Rakendused
Valige üks järgmistest.

.

• Tarvikud
• Bluetooth
Samm 3
Samm 4

(valikuline) Valige soovitud tarvik ja vajutage nuppu Näita üksikasju.
Vajutage nuppu Välju.

Peakomplektid
Konsulteerige peakomplekti tootjaga ja veenduge, kas peakomplekti saab kasutada teie Cisco telefoniga.
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Kui ühendate peakomplekti telefoniga aktiivse kõne ajal, lülitatakse heli automaatselt ümber peakomplekti.

Standardpeakomplektid
Standardpeakomplekti saate kasutada lauatelefoniga.

Standardpeakomplekti ühendamine
Standardpeakomplektid ühendatakse telefoni tagaküljele.

Protseduur
Ühendage peakomplekt telefoni tagaküljel olevasse pesasse ja vajutage juhe juhtmekanalisse.
Joonis 3: Standardne peakomplekti ühendus

Standard-lairibapeakomplekti häälestamine
Soovi korral saate kasutada lairibaheli toetavat peakomplekti. Lairibaheli teeb peakomplektis kostva heli
kvaliteedi paremaks.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Tarvikud > Analoogpeakomplekt > Seadista.
Analoogipeakomplekti lairibaheli lubamiseks vajutage nuppu Sisse ja keelamiseks nuppu Välja.
Vajutage nuppu Tagasi .
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USB-peakomplektid
Saate kasutada helistamiseks USB-peakomplekti, kui telefonil on USB-port.
Toetatud peakomplektide loendi leiate artiklist Unified Communicationsi lõppseadmete ja klientide tarvikud.
USB-peakomplektid, mida selles loendis pole, ei pruugi USB-porti ühendamisel õigesti töötada. Lisateavet
leiate oma USB-peakomplekti tootja dokumentatsioonist.

USB-peakomplekti ühendamine
Kui kasutate oma telefoni koos USB-peakomplektiga, pidage silmas järgmisi põhitõdesid.
• Korraga saab kasutada ainult ühte peakomplekti. Vaikimisi on aktiivne peakomplekt see, mis ühendati
viimati.
• Kui teil on aktiivne kõne pooleli ja eemaldate USB-peakomplekti, ei vahetata heliteed automaatselt.
Peate vajutama nuppu Kõlar või tõstma telefonitoru.

Protseduur
Ühendage USB-peakomplekt telefoni USB-liidesesse.

Bluetooth-peakomplektid
Saate kasutada helistamiseks Bluetooth-peakomplekti, kui telefon toetab Bluetoothi.
Kui kasutate oma telefoni koos Bluetooth-peakomplektiga, pidage silmas järgmisi põhitõdesid.
• Kui teil on telefoniga ühendatud nii Bluetooth-peakomplekt kui ka standardpeakomplekt, saab korraga
kasutada ainult ühte tüüpi peakomplekti. Ühe peakomplekti lubamisel keelatakse teine automaatselt.
• Kui kasutate USB-peakomplekti, keelatakse nii Bluetooth- kui ka analoogpeakomplekt. USB-peakomplekti
eemaldamise korral peate lubama kas Bluetooth- või standardpeakomplekti.
• Peakomplekti optimaalse kasutamise huvides ärge minge Bluetooth-peakomplektiga telefonist rohkem
kui kolm meetrit eemale.
• Teie telefon toetab Bluetoothi vabakäeprofiili. Kui teie Bluetooth-peakomplekt toetab järgmisi
funktsioone, saate ka neid kasutada koos peakomplektiga:
◦ kõnele vastamine;
◦ kõne lõpetamine;
◦ peakomplekti helitugevuse muutmine kõne ajal;
◦ numbri kordusvalimine;
◦ helistaja ID kuvamine;
◦ kõnest keeldumine;
◦ kõne ümbersuunamine;
◦ kõne ootelepanek sissetulevale kõnele vastamise kaudu;
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◦ kõne lõpetamine sissetulevale kõnele vastamise kaudu.
Lisateavet leiate oma Bluetooth-peakomplekti tootja dokumentatsioonist.
Seotud teemad
Bluetooth ja teie telefon, leheküljel 19
Cisco IP Phone sari 8800, leheküljel 1
Seotud Bluetooth-seadmete kuvamine, leheküljel 51

Bluetoothi sisse- või väljalülitamine
Kui Bluetooth on aktiivne, kuvatakse telefonikuva päises Bluetoothi ikoon

.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth.
Vajutage nuppu Sisse või Välja.

Bluetooth-peakomplekti lisamine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4
Samm 5

Tehke oma Bluetooth-peakomplekt leitavaks.
Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth > Lisa Bluetooth-seade.
Telefon otsib leitavaid tarvikuid.
Valige peakomplekt ja vajutage nuppu Ühenda.
(valikuline) Sisestage peakomplekti PIN-kood, kui seda teha palutakse.

Bluetooth-peakomplekti lahutamine
Bluetooth-peakomplekt tuleb enne mõne teise seadmega kasutamist lahti ühendada.

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
83

Tarvikud
Juhtmeta peakomplektid

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth.
Valige Bluetooth-peakomplekt.
Vajutage nuppu Katkesta ühendus.

Bluetooth-peakomplekti eemaldamine
Eemaldage Bluetooth-peakomplekt, kui te ei plaani seda enam telefoniga kasutada.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Bluetooth.
Valige Bluetooth-peakomplekt ja vajutage nuppu Kustuta.

Juhtmeta peakomplektid
Võite telefoni kasutada enamike juhtmeta peakomplektidega. Toetatud peakomplektide loendi leiate veebisaidilt
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.
Peakomplekti ühendamise ja selle funktsioonide kasutamise kohta leiate teavet juhtmeta peakomplekti
dokumentatsioonist.

E-hargilülitiga peakomplekti lubamine
Elektroonilise hargilülitiga peakomplektid kasutavad baasjaama ja juhtmeta peakomplekti. Baasjaam
ühendatakse telefoni peakomplekti pessa. Pärast peakomplekti installimist lubage see Cisco Unified
Communications Manageris.

Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Sätted > E-hargilüliti ühendatud.
Valige Jah.
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Peakomplektide vahetamine kõne ajal
Saate samaaegselt telefoniga ühendada analoog-peakomplekti, Bluetooth-peakomplekti ja USB-peakomplekti.
Korraga saate aga kasutada ainult ühte peakomplekti.
Kui ühendate telefoniga mitu peakomplekti, saate kõne ajal erinevaid peakomplekte aktiveerida, vajutades
telefonis klahvi Peakomplekt. Kuigi telefoniga on ühendatud mitu seadet, on teatud peakomplekt valitud
eelistatud heliseadmeks järgmises tähtsuse järjekorras.
• Kui ühendate telefoniga USB-peakomplekti, Bluetooth-peakomplekti ja analoog-peakomplekti, saate
muuta eelistatud heliseadmeks USB-peakomplekti.
• Kui ühendate telefoniga Bluetooth-peakomplekti ja analoog-peakomplekti, saate muuta eelistatud
heliseadmeks Bluetooth-seadme.
• Kui ühendate telefoniga ainult analoog-peakomplekti, on eelistatud heliseadmeks analoog-peakomplekt.

Protseduur
Samm 1
Samm 2

Enne helistamist või kõnele vastamist vajutage nuppu Peakomplekt.
(valikuline) Helistamisel valige number.

Cisco IP Phone 8800 laiendusmoodul
Laiendusmoodul võimaldab lisada telefonile täiendavaid liini ilmeid või programmeeritavaid nuppe.
Programmeeritavad nupud saab häälestada telefoniliini nuppude, kiirvalimisnuppude või telefoni funktsioonide
nuppudena.
Laiendusmoodulites ei toetata lihtsustatud valimist.
.
Saadaval on kolm laiendusmoodulit.
• Cisco IP Phone 8800 laiendusmoodul– ühe LCD-ekraaniga laiendusmoodul, 18 liininuppu, 2 lehte,
konfigureeritav ühe või kahe veeruga kuvale.
• Cisco IP Phone 8851/8861 laiendusmoodul– kahe LCD-ekraaniga laiendusmoodul helitelefonidele, 14
liininuppu, 2 lehte, konfigureeritav ainult ühe veeruga kuvale.
• Cisco IP Phone 8865 laiendusmoodul– kahe LCD-ekraaniga laiendusmoodul videotelefonidele, 14
liininuppu, 2 lehte, konfigureeritav ainult ühe veeruga kuvale.
Täiustatud liini režiimi (ELM) toetatakse vaid kahe LCD-ekraaniga laiendusmoodulites. ELM-i ei toetata ühe
LCD-ekraaniga laiendusmoodulites.
Kui kasutate mitut laiendusmoodulit, peavad kõik moodulid olema sama tüüpi. Telefonis ei saa kombineerida
erinevat tüüpi laiendusmooduleid.
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Tabel 9: Laiendusmooduli tugi

Cisco IP Phone mudel

Toetatud ühe LCD-ekraaniga
laiendusmoodulid

Toetatud kahe LCD-ekraaniga
laiendusmoodulid

Cisco IP Phone 8851 ja 8851NR

Kaks laiendusmoodulit 72 liini või Kaks laiendusmoodulit 56 liini või
nupuga
nupuga

Cisco IP Phone 8861

Kolm laiendusmoodulit 108 liini
või nupuga

Kolm laiendusmoodulit 84 liini või
nupuga

Cisco IP Phone 8865 ja 8865NR

Kolm laiendusmoodulit 108 liini
või nupuga

Kolm laiendusmoodulit 84 liini või
nupuga

Kui telefoniga on ühendatud mitu laiendusmoodulit, nummerdatakse need selles järjestuses, milles need on
telefoniga ühendatud. Näiteks:
• laiendusmoodul 1 on telefonile kõige lähemal asuv moodul;
• laiendusmoodul 2 on keskel asuv moodul;
• laiendusmoodul 3 on telefonist kõige kaugemal asuv moodul.
Joonis 4: Cisco IP Phone 8861 koos kolme Cisco IP Phone 8800 laiendusmooduliga

Ettevaatust

Telefoni küljel asuvad pesad on mõeldud kasutamiseks üksnes laiendusmooduli konnektoritega. Muude
objektide sisestamine võib telefoni jäädavalt rikkuda.
Kui kasutate võtme laiendusmooduleid, küsige administraatorilt teavet toitega seotud nõuete kohta.
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Laiendusmooduli nupud ja riistvara

Järgmises tabelis kirjeldatakse laiendusmooduli funktsioone.
LCD-ekraan: sellel kuvatakse igale nupule määratud telefoninumber, kiirvalimisnumber (või
nimi või muu tekstisilt), telefoniteenus või telefoni funktsioon.
Liini olekut tähistavad ikoonid sarnanevad (nii ilme kui ka talitluse poolest) selle telefoni
ikoonidega, mille külge laiendusmoodul on kinnitatud.
1

Valgustatud nupud: 18 liininuppu. Sõltuvalt režiimist vastab iga nupp või nupupaar ühele liinile
(samale, mis telefonis). Režiimiteavet leiate sellele tabelile järgnevast ühe- ja kaheveerulise
režiimi kirjeldusest. Iga nupu all olevad märgutuled näitavad neile vastava liini olekut.
•

– tuli ei põle: liin on saadaval või sissetulev kõne on inaktiivsel lehel.

•

pidev roheline – teie kasutate liini, teil on kõne ootel või toimub kõne ülekanne.

•

•

2

– ühtlane punane: keegi teine kasutab liini või kellelgi teisel on jagatud liinil kõne
ootel.
– ühtlane kollane: liinil on sissetulev kõne.

Vahetusenupud: kaks nuppu. 1. lehe nupp kannab numbrit 1 ja 2. lehe nupp kannab numbrit 2.
Kummagi nupu all olevad märgutuled näitavad lehe olekut.
•
– ühtlane roheline: leht on kuvatud.
•
– tuli ei põle: leht pole kuvatud.
•
– ühtlane kollane: leht pole kuvatud, kuid lehel on vähemalt üks häirekõne.

Cisco sarja 8800 IP-telefoni kasutusjuhend
87

Tarvikud
Laiendusmooduli nupud ja riistvara

Teie administraator häälestab laiendusmooduli jaoks ühe- või kaheveerulise kuva režiimi.
Üheveeruline režiim
Üheveerulises režiimis vastab iga ekraanil kuvatav rida ühele liinile. Sellele liinile pääsete juurde kas
vasakpoolse või parempoolse nupuga. Selle konfiguratsiooni korral kuvatakse laiendusmoodulis 1.
lehel üheksa liini ja 2. lehel samuti üheksa liini.
Joonis 5: Ühe veeruga laiendusmoodul
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Tarvikud
Helistamine laiendusmooduli kasutamisel

Kaheveeruline režiim
Kui kasutate ühe LCD-ekraaniga laiendusmoodulit, saate häälestada mooduli kaheveerulises režiimis.
Kaheveerulises režiimis on iga ekraanist vasakul ja paremal asuv nupp määratud erinevale
telefoninumbrile, kiirvalimisnumbrile (või nimele või muule tekstisildile), telefoniteenusele või telefoni
funktsioonile. Selle konfiguratsiooni korral kuvatakse laiendusmoodulis 1. lehel kuni 18 liini ja 2. lehel
samuti kuni 18 liini.
Joonis 6: Kahe veeruga laiendusmoodul

Helistamine laiendusmooduli kasutamisel
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3

Vajutage laiendusmooduli liininuppu.
Valige telefoninumber.
Võtke telefonitoru.
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Tarvikud
Laiendusmooduli ekraani heleduse reguleerimine

Laiendusmooduli ekraani heleduse reguleerimine
Protseduur
Samm 1
Samm 2
Samm 3
Samm 4

Vajutage nuppu Rakendused
.
Valige Seaded > Heledus > Heledus – laiendusmoodul x, kus x on laiendusmooduli number.
Heleduse suurendamiseks vajutage navigeerimispaneeli paremale. Heleduse vähendamiseks vajutage
navigeerimispaneeli vasakule.
Vajutage nuppu Salvesta.
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Tootega seotud ohutus- ja turvalisusteave
• Ohutus- ja jõudlusteave, lehekülg 91
• Ühilduvusdeklaratsioonid, lehekülg 92
• Cisco tooteturvalisuse ülevaade, lehekülg 93
• Oluline veebiteave, lehekülg 94

Ohutus- ja jõudlusteave
Elektrikatkestus
Hädaabiteenustele helistamiseks peab teie telefon olema vooluvõrgus. Toitekatkestuse korral ei saa
hädaabikõnesid teha enne toite taastamist. Toitekatkestuse korral võib juhtuda, et hädaabikõnede tegemiseks
peate seadme esmalt lähtestama või uuesti konfigureerima.

Välisseadmed
Soovitame kasutada kvaliteetseid välisseadmeid, mis on varjestatud nii soovimatute raadiosageduslike (RF)
kui ka helisageduslike (AF) signaalide eest. Välisseadmete seas on peakomplektid, kaablid ja konnektorid.
Sõltuvalt nende seadmete kvaliteedist ja lähedusest teistele seadmetele (nt mobiiltelefonidele või
raadiosaatjatele) võib siiski esineda helimüra. Sel juhul soovitame proovida järgmisi lahendusi.
• Viige välisseade RF- või AF-signaalide allikast eemale.
• Juhtige välisseadme kaablid RF- või AF-signaalide allikast eemale.
• Kasutage välisseadme jaoks varjestusega kaableid või parema varjestuse ja konnektoriga kaableid.
• Kasutage välisseadme jaoks lühemat kaablit.
• Kasutage välisseadme kaabite jaoks ferriiti vms.
Cisco ei garanteeri välisseadmete, kaablite ja konnektorite tööd.
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Bluetoothi juhtmeta peakomplekti jõudlus

Ettevaatust

Euroopa Liidus kasutage üksnes selliseid väliseid kõlareid, mikrofone ja peakomplekte, mis vastavad
EMÜ direktiivile [89/336/EÜ].

Bluetoothi juhtmeta peakomplekti jõudlus
Cisco IP Phone toetavad Bluetooth Class 2 tehnoloogiat, kui peakomplektid toetavad Bluetoothi. Bluetooth
võimaldab 10 meetri raadiuses luua juhtmevabu ühendusi. Parim jõudlus on ühe kuni kahe meetri raadiuses.
Ühendada saate kuni viis peakomplekti, kuid vaikimisi kasutatakse üksnes viimati ühendatud komplekti.
Võimalike häirete vältimiseks soovitame 802.11b/g-seadmed, Bluetooth-seadmed, mikrolaineahjud ja suured
metallobjektid juhtmevabast peakomplektist eemale viia.
Juhtmevaba Bluetooth-peakomplekt ei pea olema telefoni vaateväljas. Muude elektroonikaseadmete põhjustatud
häired ja teatud takistused (nt seinad või uksed) võivad siiski ühendust mõjutada.

toitevõimalused
elektritoitega varustamiseks on kaks võimalust.
• Telefoniga kaasas oleva toitekaabli kasutamine.
• Kui teie võrk toetab Etherneti-toite (PoE) võimalust, saate ühendada telefoni võrku. Ühendage
Etherneti-kaabel Etherneti telefoniporti
ja võrku.
Kui te ei tea, kas teie võrk toetab PoE võimalust, pöörduge oma administraatori poole.

Telefoni käitumine võrgu ülekoormuse korral
Kui võrgu töös esineb jõudlusprobleeme, võivad need mõjutada ka Cisco IP Phone heli- ja videokvaliteeti.
Võib juhtuda sedagi, et need probleemid põhjustavad kõne katkemise. Võrgukvaliteedi halvenemist võivad
põhjustada näiteks järgmised tegevused:
• haldustoimingud (nt sisemine pordikontroll või turbekontroll);
• teie võrgus toimuvad rünnakud (nt teenuse tõkestamise ehk DoS-rünnakud).

Ühilduvusdeklaratsioonid
FCC nõuetele vastavuse avaldused
Föderaalne Sidekomisjon (FCC) nõuab nõuetele vastavuse avaldusi järgmiste kohta:
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Ühilduvusteave Brasiilia kasutajatele

FCC jaotise 15.21 avaldus
Muudatused või modifikatsioonid, mida nõuetele vastavuse eest vastutav pool pole selgesõnaliselt heaks
kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

FCC raadiosagedusliku kiirguse avaldus
Seade vastab kontrollimata keskkonna jaoks määratud FCC kiirgussageduse piirangutele. Lõppkasutajad
peavad raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele vastamiseks täitma konkreetsed kasutusjuhised. See saatja
peab asuma kasutajast vähemalt 20 cm kaugusel ning see ei tohi asuda ega töötada kõrvuti ühegi muu antenni
ega saatjaga.

FCC vastuvõtjate ja B-klassi digitaalseadmete avaldus
Seda toodet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmetele määratud piirangutele, kooskõlas FCC
määrustiku 15. osaga. Need piirangud pakuvad mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest elurajoonides. Seade
genereerib, kasutab ja kiirgab raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ega kasutata juhistele
vastavalt, võib see põhjustada raadiosideühenduses kahjulikke häireid. Siiski ei saa garanteerida häirete
täielikku puudumist.
Kui see seade häirib raadio- või telesignaali vastuvõttu (selle saate kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades),
soovitame häire kõrvaldamiseks rakendada ühte või mitut järgmistest meetmetest.
• Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
• Suurendage seadme või seadmete vahelist vahemaad.
• Ühendage seade vastuvõtjast erinevasse pistikupessa.
• Abi saamiseks pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

Ühilduvusteave Brasiilia kasutajatele
Art. 6º – 506
See on sekundaarset tüüpi seade, mis tähendab, et see ei ole kaitstud kahjulike häirete vastu, isegi kui häireid
põhjustab sama tüüpi seade, ning seade ei saa põhjusta primaarset tüüpi seadmete häireid.
Lisateavet veebileheküljel: http://www.anatel.gov.br
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Site Anatel: http://www.anatel.gov.br

Cisco tooteturvalisuse ülevaade
See toode sisaldab krüptograafilisi funktsioone ning sellele kohaldatakse impordi, ekspordi, edastamise ja
kasutamise osas kehtivaid Ameerika Ühendriikide ja kohalikke seadusi. Cisco krüptograafiliste toodete
tarnimine ei too kaasa kolmanda isiku volitust krüpteeringut importida, eksportida, levitada või kasutada.
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Oluline veebiteave

Importijad, eksportijad, levitajad ja kasutajad vastutavad Ameerika Ühendriikide ja kohalike seaduste järgimise
eest. Selle toote kasutamisel nõustute järgima kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju. Kui te ei saa Ameerika
Ühendriikide ja kohalikke seadusi järgida, tagastage toode kohe.
Lisateavet USA ekspordieeskirjade kohta võib leida aadressilt https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/
ear/index.htm.

Oluline veebiteave
Lõppkasutaja litsentsileping
Lõppkasutaja litsentsileping (EULA) asub siin: https://www.cisco.com/go/eula
Normatiivne vastavus ja ohutusteave
Normatiivse vastavuse ja ohutusteave (RCSI) asub siin: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/
cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html
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