Cisco IP-telefoni 8800-seeria
Teie telefon

Lühijuhend
Helistamine
Sisestage number ja tõstke toru hargilt.

Kõnele vastamine
Vajutage vilkuvat kollast liininuppu.

Kõne ootelepanek
1. Vajutage nuppu Ootele

.

2. Ootele pandud kõne jätkamiseks vajutage veel kord
nuppu Ootele.

Viimatiste kõnede kuvamine
1. Vajutage nuppu Rakendused

.

2. Valige Viimatised.
3. Valige liin, mida kuvada.

1

Sissetuleva kõne või kõneposti märgutuli

Funktsiooni- ja seansinupud

2

Kaamera (Cisco IP-telefon 8845 ja 8865)

3

Funktsiooni- ja seansinupud

4

Valikuklahvid

Funktsiooninuppe (vasakul pool) saate kasutada liinil
oleva kõne vaatamiseks ja funktsioonidele juurdepääsuks.
Seansinuppe (paremal pool) saate kasutada toimingute
(nt ootel oleva kõne jätkamine) tegemiseks.

5

 upp Tagasi, navigeerimisklaster (rõngas ja nupp Vali)
N
ja nupp Vabasta

Nuppude värv viitab olekule.
x

Püsiv roheline – aktiivne kõne

Kõne edastamine teisele inimesele
1. Vajutage mitte ootel oleva kõne ajal nuppu
.

Suuna edasi

2. Sisestage teise isiku telefoninumber.
3. Vajutage uuesti nuppu Suuna edasi.

Teise isiku lisamine kõnesse

6

Nupud Ootele, Suuna edasi ja Konverents

x

Vilkuv roheline – ootel kõne

7

Nupud Peakomplekt, Kõlar ja Hääletu

x

Püsiv kollane – kasutusel on eraliin

8

Nupud Kõnepost, Rakendused ja Kataloog

x

Vilkuv kollane – sissetulev kõne

9

Helitugevusnupp

x

Püsiv punane – kasutusel on kaugliin

2. Vajutage ootel oleva kõne valimiseks üksust Aktiivsed
kõned.

x

Vilkuv punane – kaugliin on ootel

3. Vajutage uuesti nuppu Konverents .
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1. Vajutage ühendatud kõne ajal nuppu
Konverents

.
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Cisco IP-telefoni 8800-seeria
Helistamine peakomplekti abil

Lühijuhend

Helitugevuse muutmine kõne ajal

Mobiilsideseadme sidumine

Telefonitoru, peakomplekti või kõlari helitugevuse
reguleerimiseks vajutage telefoni kasutamise ajal nupu

(Ainult Cisco IP-telefon 8851, 8861 ja 8865.)

2. Sisestage number klaviatuuri kaudu.
3. Vajutage nuppu Peakomplekt

Helitugevus

1. Ühendage peakomplekt.
.

Kõlari kasutamine helistamise ajal

vasakut või paremat osa.

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Sisestage number klaviatuuri kaudu.

Helina helitugevuse reguleerimiseks vajutage nupu

2. Vajutage nuppu Kõlar

Helitugevus
kui telefon ei ole kasutusel.

.

Heli vaigistamine
1. Vajutage nuppu Hääletu

vasakut või paremat osa siis,

Helina vahetamine
.

2. Vaigistuse väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu
Hääletu.

1. Vajutage nuppu Rakendused

.

3. Valige liin.
4. Liikuge helinate loendis ja vajutage näidise kuulamiseks
nuppu Esita.

(Ainult Cisco IP-telefon 8845 ja 8865.)

5. Valiku salvestamiseks vajutage nuppe Määra ja
Rakenda.

2. Video käivitamiseks pöörake kaamera katikut päripäeva.

Kõnepostisõnumite kuulamine
Vajutage nuppu Sõnumid
ja järgige hääljuhiseid.
Sõnumite kontrollimiseks kindlal liinil vajutage esmalt
liininuppu.

Kõigi kõnede edastamine
1. Valige liin ja vajutage nuppu Edasta kõik.
2. Sisestage number, kuhu soovite kõned edastada, või
vajutage nuppu Kõnepost.
3. Kõneedastuse tühistamiseks vajutage nuppu
Edastamine välja.
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2. Vajutage IP-telefoni nuppu Rakendused

.

3. Valige Bluetooth > Lisa Bluetooth.
4. Valige sidumiseks saadaval olevate seadmete loendist
soovitud mobiilsideseade.
5. Kinnitage pääsukood mobiilsideseadmes ja IP-telefonis.
6. Kui teil palutakse mobiilsideseadme kontaktid
salvestada, valige seade, mis teeb mobiilsideseadme
kontaktid ja kõneajaloo IP-telefonis kättesaadavaks.

Kasutusjuhend

2. Valige Seaded > Helin.

Video peatamine
1. Video peatamiseks pöörake kaamera katikut
vastupäeva.

1. Lülitage mobiilsideseade leitavasse režiimi.

Täieliku kasutusjuhendi leiate saidilt http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ipphone-8800-series/products-user-guide-list.html.

Ekraani heleduse reguleerimine
1. Vajutage nuppu Rakendused

.

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

Kirjasuuruse muutmine
1. Vajutage nuppu Rakendused
2. Valige Seaded > Kirja suurus.
3. Valige fondi suurus.
4. Vajutage nuppu Salvesta.
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