Telèfon IP sèrie 8800 de Cisco
El telèfon

Guia d'inici ràpid
Fer una trucada
Introduïu un número i despengeu l'auricular.

Contestar una trucada
Premeu el botó de línia ambre intermitent.

Posar una trucada en espera
1. Premeu Espera

.

2. Per reprendre una trucada en espera, torneu a prémer
Espera.

Veure les trucades recents
1. Premeu Aplicacions

.

2. Seleccioneu Recents.
3. Seleccioneu la línia que vulgueu veure.

1

Trucada entrant o indicador de bústia de veu

2

Càmera (telèfons IP 8845 i 8865 de Cisco)

3

Botons de funció i sessió

4

Tecles programades

5

 nrere, clúster de navegació (anell i botó Seleccionar)
E
i Penjar

6

Espera, Transferir i Conferència

7

Auriculars, Altaveu i Silenci

8

Bústia de veu, Aplicacions i Directori

9

Volum
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Botons de funció i sessió (mode de línia
normal)
Utilitzeu els botons de funció (costat esquerre) per
visualitzar les trucades a una línia o accedir a les funcions.
Utilitzeu els botons de sessió (costat dret) per realitzar
tasques com ara reprendre una trucada en espera.
Els botons s’il·luminen per indicar-ne l’estat:

Transferir una trucada a una altra persona
1. Quan la trucada no estigui en espera, premeu
Transferir

.

2. Introduïu el número de telèfon de l’altra persona.
3. Torneu a prémer Transferir.

Afegir una altra persona a una trucada

x

Verd fix: trucada activa

x

Verd intermitent: trucada en espera

x

Ambre fix: línia privada en ús

x

Ambre intermitent: trucada entrant

2. Premeu Trucades actives per seleccionar una trucada
en espera.

x

Vermell fix: línia remota en ús

3. Torneu a prémer Conferència.

x

Vermell intermitent: línia remota en espera

1. Quan la trucada connectada no estigui en espera,
premeu Conferència

.
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Fer una trucada amb auriculars
1. Connecteu uns auriculars.
2. Introduïu un número mitjançant el teclat.
3. Premeu Auriculars

.

Ajustar el volum d’una trucada
Premeu Volum
a l’esquerra o a la dreta
per ajustar el volum de l’auricular, l’altaveu o els auriculars
mentre utilitzeu el telèfon.

Guia d'inici ràpid
Vincular un dispositiu mòbil
(Només als telèfons IP 8851, 8861 i 8865 de Cisco).
1. Poseu el dispositiu mòbil en mode detectable.
2. Al telèfon IP, premeu Aplicacions

.

3. Seleccioneu Bluetooth > Afegir Bluetooth.

Fer una trucada amb altaveu
1. Introduïu un número mitjançant el teclat.
2. Premeu Altaveu

.

Silenciar l’àudio
1. Premeu Silenci

Ajustar el volum de la melodia

4. Seleccioneu el dispositiu mòbil de la llista de
dispositius disponibles per vincular.

Premeu Volum
a l’esquerra o a la dreta
per ajustar el volum de la melodia quan no estigueu
utilitzant el telèfon.

5. Verifiqueu la clau de pas al dispositiu mòbil i al
telèfon IP.
6. Quan se us demani guardar els contactes del mòbil,
trieu si voleu que el contactes i l’historial de trucades
del dispositiu mòbil estiguin disponibles al telèfon IP.

Canviar la melodia
.

2. Premeu Silenci un altre cop per tornar a activar el so.

1. Premeu Aplicacions

.

2. Seleccioneu Configuració > Melodia.
3. Seleccioneu una línia.

Aturar el vídeo
(Només als telèfons IP 8845 i 8865 de Cisco).
1. Gireu l’obturador de la càmera en el sentit contrari al
de les agulles del rellotge per aturar el vídeo.
2. Gireu l’obturador de la càmera en el sentit de les
agulles del rellotge per iniciar el vídeo.

Escoltar els missatges de veu
Premeu Missatges
i seguiu les indicacions de
veu. Per comprovar els missatges d'una línia específica,
premeu primer el botó de línia.

4. Desplaceu-vos per la llista de melodies i premeu
Reprod. per escoltar-ne una mostra.

Guia de l'usuari
Consulteu la guia de l’usuari completa a http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unifiedip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html
(en anglès).

5. Premeu Definir i Aplicar per desar la selecció.

Ajustar la brillantor de la pantalla
1. Premeu Aplicacions

.

2. Seleccioneu Configuració > Brillantor.
3. Premeu el clúster de navegació a l’esquerra per reduir
la brillantor, o a la dreta per augmentar-la.
4. Premeu Guardar.

Canviar la mida del text
Desviar totes les trucades

1. Premeu Aplicacions

.

1. Seleccioneu una línia i premeu Desviar-ho tot.

2. Seleccioneu Configuració > Mida del text.

2. Marqueu el número al qual voleu fer el desviament o
premeu Bústia de veu.

3. Seleccioneu una mida del text.

3. Per tornar a rebre trucades, premeu Desviament
desactivat.
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4. Premeu Guardar.
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