Cisco 8800 Series IP-telefon
A telefon

Rövid útmutató
Hívás kezdeményezése
Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Hívás fogadása
Nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot.

Hívás tartásba helyezése
1. Nyomja meg a Tartás

gombot.

2. Tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a
Tartás gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése
1. Nyomja meg az Alkalmazások

gombot.

2. Válassza a Híváslista lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy melyik vonalat szeretné megtekinteni.

1

Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője

2

Kamera (Cisco 8845 és 8865 IP-telefon)

3

Funkcióbillentyűk és munkamenetgombok

4

Funkciógombok

5

 issza, Navigációs csoport (gyűrű és Hívás gomb), és
V
Felengedés

6

Tartás, Átadás és Konferencia

7

Fejhallgató, Kihangosító és Némítás

8

Hangposta, Alkalmazások és Címtár

9

Hangerő
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Funkció- és munkamenetgombok (Normál
vonalmód)
A (bal oldali) funkcióbillentyűkkel megtekintheti a vonalon
lévő hívásokat, vagy hozzáférhet a funkciókhoz. A (jobb
oldali) munkamenetgombokkal feladatokat hajthat végre,
például folytathat egy tartásban lévő hívást.
A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

Hívás átadása másik személynek
1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az
Átadás

gombot.

2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. Nyomja meg újra az Átadás gombot.

Másik személy hozzáadása a híváshoz

x

Folyamatos zöld: aktív hívás

x

Villogó zöld: tartásban lévő hívás

x

Folyamatos sárga: privát vonal használatban

x

Villogó sárga: bejövő hívás

2. Válasszon egy tartásban lévő hívást az Aktív hívás
gombbal.

x

Folyamatos piros: távoli vonal használatban

3. Nyomja meg újra a Konferencia gombot.

x

Villogó piros: távoli vonal tartásban

1. Nem tartásban lévő kapcsolt hívás közben nyomja meg
a Konferencia

gombot.

April 2020

Cisco 8800 Series IP-telefon
Hívás kezdeményezése fejhallgatóval
1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a Fejhallgató

gombot.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

Rövid útmutató

Hangerő beállítása hívás közben

Mobilkészülék párosítása

A kézibeszélő, a fejhallgató és a kihangosító hangerejének

(Csak a Cisco 8851, 8861 és 8865 IP-telefonon.)

beállításához nyomja meg a Hangerő
gomb bal vagy jobb oldalát a telefon használata közben.

A csengőhang hangerejének beállítása

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.

A csengetés hangerejének beállításához nyomja meg a

2. Nyomja meg a Kihangosító

gomb bal vagy jobb oldalát,
Hangerő
amikor a telefon nincs használatban.

gombot.

A hang elnémítása
1. Nyomja meg a Némítás

A csengőhang módosítása
gombot.

2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a Némítás
gombot.

A videó leállítása
(Csak a Cisco 8845 és 8865 IP-telefonon.)
1. A videó leállításához fordítsa el a kamerablendét az
óramutató járásával ellentétes irányba.
2. A videó elindításához fordítsa el a kamerablendét az
óramutató járásával egyező irányba.

A hangüzenetek meghallgatása
Nyomja meg az Üzenetek
gombot, és kövesse
a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek
meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő
vonalgombot.

Minden hívás átirányítása

1. Nyomja meg az Alkalmazások
3. Válasszon vonalat.

4. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a Lejátsz
gomb megnyomásával belehallgathat az egyes
csengőhangokba.
5. A kiválasztott csengőhang alkalmazásához nyomja meg
a Beállít és az Alkalmaz funkciógombot.

3. Válassza a Bluetooth > Bluetooth hozzáadása
lehetőséget.
4. Válassza ki a mobilkészüléket a párosításhoz elérhető
készülékek listájából.
5. Ellenőrizze a hozzáférési kulcsot a mobilkészüléken és
az IP-telefonon.
6. Ha a rendszer felajánlja a mobil névjegyek mentését,
válassza azt, hogy mobilkészüléke névjegyei és
híváselőzményei elérhetők legyenek az IP-telefonon.

Felhasználói útmutató
A teljes Felhasználói útmutató a http://www.cisco.com/c/
en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone8800-series/products-user-guide-list.html oldalon
olvasható.

A képernyő fényerejének beállítása
1. Nyomja meg az Alkalmazások

gombot.

2. Válassza a Beállítások > Fényerő elemet.
3. A fényerő csökkentéséhez nyomja balra, a növeléséhez
pedig jobbra a navigációs gombot.
4. Nyomja meg a Mentés gombot.

A betűméret módosítása
1. Nyomja meg az Alkalmazások

2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a
hívást, vagy nyomja meg a Hangpos. gombot.

3. Válasszon betűméretet.
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2. Nyomja meg az IP-telefonon az Alkalmazások
gombot.

2. Válassza a Beállítások > Csengőhang elemet.

1. Válasszon egy vonalat, és nyomja meg az Összes átir.
gombot.

3. Ha újra szeretne hívásokat fogadni, nyomja meg az
Átirány. kigombot.

gombot.

1. Állítsa a mobilkészüléket észlelhető állapotba.

gombot.

2. Válassza a Beállítások > Betűméret elemet.
4. Nyomja meg a Mentés gombot.
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