Telefon Cisco IP seria 8800
Telefonul dumneavoastră

Ghid de pornire rapidă pentru
Efectuarea unui apel
Introduceți un număr și ridicați receptorul.

Răspunsul la un apel
Apăsați butonul de linie portocaliu care clipește.

Plasarea unui apel în așteptare
1. Apăsați Așteptare

.

2. Pentru a relua un apel în așteptare, apăsați din nou
Așteptare.

Vizualizarea apelurilor recente
1. Apăsați Aplicații

.

2. Selectați Recente.
3. Selectați o linie de vizualizat.

Transferul unui apel către o altă persoană
1

Indicator căsuță vocală sau apel recepționat

2

Cameră (Telefon Cisco IP 8845 și 8865)

3

Butoane caracteristici și sesiune

4

Taste soft

5

Înapoi, Disc de navigare (buton de apel și Selectare)
și Eliberare

6

Așteptare, Transfer și Conferință

7

Căști, Difuzor și Fără sonor

8

Căsuță vocală, Aplicații și Director

9

Volum
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Butoane de caracteristici și sesiune (Modul
linie normală)
Utilizați butoane de caracteristici (stânga) pentru a vizualiza
apeluri de pe o linie sau pentru a accesa caracteristici.
Utilizați butoanele de sesiune (dreapta) pentru a executa
sarcini precum reluarea unui apel în așteptare.
Butoanele se aprind pentru a indica starea:
x

Verde, continuu: Apel activ

x

Verde, clipește: Apel în așteptare

x

Portocaliu, continuu: Linie privată în uz

x

Portocaliu, clipește: Apel recepționat

x

Roșu, continuu: Linie la distanță în uz

x

Roșu, clipește: Linie la distanță în așteptare

1. În timpul unui apel care nu este în așteptare, apăsați
Transfer

.

2. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane.
3. Apăsați din nou Transfer.

Adăugarea altei persoane la un apel
1. În timpul unui apel conectat care nu este plasat în
așteptare, apăsați Conferință

.

2. Apăsați Apeluri active pentru a selecta un apel în
așteptare.
3. Apăsați din nou Conferință.
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Efectuarea unui apel cu căști
1. Conectați o pereche de căști.
2. Introduceți un număr utilizând tastatura.
3. Apăsați Căști

.

Efectuarea unui apel cu difuzorul activat
1. Introduceți un număr utilizând tastatura.
2. Apăsați Difuzor

.

Dezactivarea sunetului
1. Apăsați Fără sonor

.

2. Apăsați din nou Fără sonor pentru a dezactiva această
funcție.

Reglarea volumului în timpul unui apel
Apăsați tasta Volum
către stânga sau
dreapta pentru a regla volumul receptorului, căștilor sau
difuzorului atunci când telefonul este în uz.

Reglarea volumului tonului de apel
Apăsați tasta Volum
către stânga sau
dreapta pentru a regla volumul tonului de apel atunci când
telefonul nu este în uz.

Schimbarea tonului de apel
1. Apăsați Aplicații

.

2. Selectaţi Setări > Ton de apel.
3. Selectați o linie.

Oprirea imaginii video

4. Defilați prin lista de tonuri de sonerie și apăsați Redare
pentru a asculta o mostră.

(Doar Telefon Cisco IP 8845 și 8865.)

5. Apăsați Setat și Aplicare pentru a salva o selecție.

1. Rotiți declanșatorul camerei către stânga pentru a opri
imaginea video.
2. Rotiți declanșatorul camerei către dreapta pentru a
porni imaginea video.

Ghid de pornire rapidă pentru
Împerecherea unui dispozitiv mobil
(Doar Telefon Cisco IP 8851, 8861 și 8865.)
1. Treceți dispozitivul mobil în modul detectabil.
2. Pe telefonul IP, apăsați Aplicații

.

3. Selectaţi Bluetooth > Adăugare Bluetooth.
4. Selectați dispozitivul mobil din lista de dispozitive
disponibile, pentru a-l împerechea.
5. Verificați cheia de acces pe dispozitivul mobil și pe
telefonul IP.
6. Atunci când vi se solicită să salvați contactele de pe
mobil, alegeți ca istoricul de apeluri și contactele de pe
dispozitivul mobil să fie disponibile pe telefonul IP.

Ghidul utilizatorului
Vedeți Ghidul complet al utilizatorului la adresa http://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.
html.

Reglarea luminozității ecranului
1. Apăsați Aplicații

.

2. Selectaţi Setări > Luminozitate.

Ascultarea mesajelor vocale

3. Apăsați discul de navigare către stânga și dreapta,
pentru a regla luminozitatea.

Apăsați Mesaje
și urmați indicațiile vocale. Pentru
a verifica mesajele pentru o anumită linie, apăsați mai întâi
butonul de linie.

4. Apăsați Salvare.

Redirecționarea tuturor apelurilor

Schimbarea dimensiunii fontului
1. Apăsați Aplicații

.

1. Selectaţi o linie şi apăsaţi Redirecţionare toate.

2. Selectaţi Setări > Dimensiune font.

2. Introduceţi numărul către care doriţi să efectuaţi
redirecţionarea sau apăsaţi Căsuţă vocală.

3. Selectați o dimensiune de font.

3. Pentru a primi din nou apeluri, apăsați RedirDezact.
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4. Apăsaţi Salvare.
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