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N O D A Ļ A 1
Jūsu tālrunis

• Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1
• Jauna un mainīta informācija, lappusē 2
• Tālruņa iestatīšana, lappusē 10
• Video tālruņa kameras aizsargāšana, lappusē 18
• Tālruņa aktivizēšana un pierakstīšanās tajā, lappusē 18
• Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20
• Pogas un aparatūra, lappusē 22
• Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas, lappusē 32
• Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana, lappusē 40
• Enerģijas taupība, lappusē 41
• Tālruņa līniju režīmi, lappusē 42
• Papildu palīdzība un informācija , lappusē 43

Cisco IP tālruņa 8800. sērija
Cisco IP tālrunis 8811, 8841, 8845, 8851, 8851NR, 8861, 8865 un 8865NR nodrošina viegli lietojamu un
ļoti drošu balss saziņu.
Attēls 1: Cisco IP tālruņa 8800. sērija

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Šajā tabulā ir parādītas galvenās Cisco IP tālruņa 8800. sērijas aparatūras funkcijas.

Tabula 1: Cisco IP tālruņa 8800. sērijas galvenās funkcijas

8865NR886588618851NR8851884588418811Funkcijas

KrāsainsKrāsainsKrāsainsKrāsainsKrāsainsKrāsainsKrāsainsPelēktoņuEkrāns

22211000USB porti

JāJāNēNēNēJāNēNēIebūvēta
kamera

NēJāJāNēNēNēNēNēWi-Fi

NēJāJāNēJāJāNēNēBluetooth

NēJāJāNēJāJāNēNēCisco
Intelligent
Proximity

Jūsu tālrunim jābūt savienotam ar tīklu un konfigurētam, lai izveidotu savienojumu ar zvanu kontroles
sistēmu. Tālruņi atbalsta daudzas funkcijas un līdzekļus atkarībā no zvanu kontroles sistēmas. Atkarībā no
administratora veiktajiem iestatījumiem tālrunī var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Lai veiktu vai saņemtu videozvanu, jums jāizmanto Cisco IP tālrunis 8845, 8865 vai 8865NR. Citi Cisco IP
tālruņa 8800. sērijas tālruņi atbalsta tikai audiozvanus.

Kad tālrunim pievienojat funkcijas, dažām no tām ir nepieciešama līnijas poga. Katra līnijas poga jūsu tālrunī
var atbalstīt tikai vienu funkciju (līniju, ātro numuru sastādīšanu vai līdzekli). Ja jūsu tālruņa līnijas pogas
jau tiek izmantotas, tālrunī netiek rādītas nekādas papildu funkcijas.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiedietLietojumprogrammas un atlasiet Informācija
par tālruni. Modeļa numura laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Ieteicams saglabāt Cisco IP tālruņa 8845, 8865 un 8865NR kasti un iepakojumu. Šiem tālruņiem ir trauslas
kameras. Ja pārvietojat tālruni, ieteicams to iepakot oriģinālajā kastē, lai aizsargātu kameru. Plašāku
informāciju skatiet Video tālruņa kameras aizsargāšana, lappusē 18.

Piezīme

Līdzekļu atbalsts
Šajā dokumentā aprakstīti visi ierīces atbalstītie līdzekļi. Tomēr ne visas iespējas var tikt atbalstītas ar jūsu
pašreizējo konfigurāciju. Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem līdzekļiem, sazinieties ar
administratoru.

Jauna un mainīta informācija
Jūs varat izmantot turpmākajās sadaļās sniegto informāciju, lai saprastu dokumentā veiktās izmaiņas. Katrā
sadaļā ir norādītas galvenās izmaiņas.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.1(1)
Tālāk norādītā informācija ir jauna vai mainīta aparātprogrammatūras laidiena 14.1 (1) informācija.

Jauns vai mainītsLīdzeklis

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē
57

Uzlabots zvanu brīdinājums meklēšanas grupai

Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42Konfigurējams zvanīšanas numura displejs uzlabotam
līnijas režīmam

Zvana pārsūtīšana citai personai, lappusē
67Atbildēšana uz zvanu no citas grupas (atbildēšana
uz grupas zvanu), lappusē 56Jaunas personas
pievienošana zvanam, lappusē 68

Izvērsta ātrā numura sastādīšana

Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvanu, lappusē
54

Konfigurējams aizkavēts PLAR

Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility,
izmantojot Cisco austiņas, lappusē 19

MRAExtensionMobility atbalsts, piesakoties ar Cisco
austiņām

Cisco austiņas 730 Ekvalaizera iestatīšana

Cisco austiņas 730 Audio paziņojumu iestatīšana

Jauni Cisco austiņu 730 iestatījumi

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 14.0(1)
Tabula 2: Jauna un mainīta informācija

Jauns vai mainītsLīdzeklis

Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 93

Visu tālruņa zvanu apskate, lappusē 74

Meklēšanas grupas uzlabojumi

Austiņu zvana signāla maiņa, lappusē 134Jauns izvēlnes iestatījums Cisco austiņu sērijai 500

Austiņu programmaparatūras atjaunināšana ar
Cisco IP tālruni, lappusē 138

Austiņu jaunināšanas norises indikators

Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu, lappusē
64

Zvanu noglabāšanas uzlabojumi

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)
Tabula 3: Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.8(1)

Jauns vai mainīts satursLīdzeklis

Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans,
lappusē 59

Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana,
lappusē 103

Līdzekļa vadības izmaiņas

Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu, lappusē 17Tālruņa datu migrēšana

Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility,
izmantojot Cisco austiņas, lappusē 19

Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju, lappusē
105

Vienkāršāka pieteikšanās pakalpojumā Extension
Mobility, izmantojot: Cisco austiņu sērija 500

Cisco aprites ekonomika, lappusē 161Cisco aprites ekonomika

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)
Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.7(1).

Tabula 4: Cisco IP tālruņa 7800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.7(1)

Mainītā sadaļaLabojums

Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans,
lappusē 59

Atjaunināta informācija par zvanu atzīmēšanu statusā
Nevēlams

Tapetes mainīšana, lappusē 99Atjaunināta informācija par tapešu atbalstu taustiņu
paplašinājuma moduļos.

Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana,
lappusē 103

Atjaunināta informācija par funkciju Balss
pieklusināšana.

Enerģijas taupība, lappusē 41

Izvēles taustiņa indikatora izslēgšana enerģijas
taupīšanas režīmā, lappusē 104

Atjaunināta informācija par izvēles taustiņa
indikatoru un energotaupību.

Elektroniskā klausules slēdža vadības iespējošana
tālrunī, lappusē 132

Atjaunināta informācija par E-hook.
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Mainītā sadaļaLabojums

Austiņas, lappusē 110

Atbalstītie piederumi, lappusē 107

Cisco austiņu sērija 700, lappusē 122

Cisco austiņas 730 Pogas un aparatūra, lappusē 122

Cisco austiņu pielāgošana, lappusē 133 un
apakšsadaļas Cisco austiņu sērijas 700 pielāgošana,
lappusē 135

Atjaunināts Cisco austiņas 730 atbalstam

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā, lappusē
57

Atjaunināta informācija par meklēšanas grupu
zvaniem funkcijā Zvana brīdinājums

Visu Bluetooth pāru dzēšana, lappusē 130Cisco austiņu sērijas 500 aparātprogrammatūras
laidiena 1.5 izmaiņas

Noteiktos apstākļos lietotājiem, kuri sastādījuši tobrīd
aizņemtu numuru, tika atskaņots pārkārtošanas
signāls. Līdz šo laidienu lietotājs dzird aizņemtu
signālu.

Atjaunota informācija par indikatoru statusiem,
pamatojoties uz līniju režīmu: Izvēles taustiņu, līniju
un līdzekļu pogas, lappusē 25

Jauna sadaļa Tālruņa ikonas, lappusē 27

Atjaunināts Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42
virknes maiņai.

Vispārīgas izmaiņas

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1)
Visas atsauces Cisco Unified Communications Manager dokumentācijā ir atjauninātas, lai atbalstītu visus
Cisco Unified Communications Manager laidienus.

Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas programmaparatūras laidienā 12.6(1).

Tabula 5: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.6(1).

Mainītā sadaļaLabojums

Parastas līnijas režīms, lappusē 42Atjaunināts, lai uzlabotu sesijas līnijas režīmu

Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42Atjaunināts, lai uzlabotu uzlabotās līnijas režīmu

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR3
Visas atsauces Cisco Unified Communications Manager dokumentācijā ir atjauninātas, lai atbalstītu visus
Cisco Unified Communications Manager laidienus.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Tālāk esošajā tabulā redzamas izmaiņas aparātprogrammatūras laidienā 12.5(1)SR3.

Tabula 6: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmaparatūras laidienam 12.5(1)SR3

Mainītā sadaļaLabojums

Cisco austiņu iestatījumu atiestatīšana no tālruņa,
lappusē 130

Pievienots atbalsts austiņu atiestatīšanas iestatījumiem

Tālruņa tastatūras rakstzīmes, lappusē 24Jauna tēma

Tīkla savienojuma koplietošana ar tālruni un datoru,
lappusē 12

Jauna tēma

Video tālruņa kameras aizsargāšana, lappusē 18Jauna tēma

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR2
Saistībā ar aparātprogrammatūras laidienu 12.5(1)SR2 nebija jāveic lietotāja rokasgrāmatas atjauninājumi.

Aparātprogrammatūras laidiens 12.5(1)SR2 aizstāj aparātprogrammatūras laidienu 12.5(1) un
aparātprogrammatūru 12.5(1)SR1. Aparātprogrammatūras laidiens 12.5(1) un aparātprogrammatūras laidiens
12.5(1)SR1 ir aizstāti ar aparātprogrammatūras laidienu 12.5(1)SR2.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.5(1)SR1
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
12.5(1)SR1.

Tabula 7: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmaparatūras laidienam 12.5(1)SR1.

Mainītā sadaļaLabojums

Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110Cisco austiņas 561 un 562

Cisco austiņas 561 un 562 ar vairāku avotu pamatni,
lappusē 118

Cisco austiņas 561 un 562 vairāku avotu pamatne

Iekšējo sakaru zvani, lappusē 70Whisper Paging ar Cisco Unified Communications
Manager Express

Ķīniešu valodas atbalsts, lappusē 30Ķīniešu valodas atbalsts

Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda
pieņemšanu, lappusē 14

Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda
pieņemšanu

Skaņas celiņa izvēle, lappusē 47Klausules atspējošana, lai skaņas celiņu varētu
paturēt austiņās

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)SR1
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
12.1(1)SR1.

Tabula 8: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmaparatūras laidienam 12.1(1)SR1.

Mainītā sadaļaLabojums

Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42Atjauninājumi, lai vienkāršotu līnijas etiķetes un
ienākošos zvanus uzlabotajā līnijas režīmā.

Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma
modulis, lappusē 142

Atjaunināts Cisco fona tapetei taustiņu paplašinājuma
moduļos.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1)
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
12.1(1).

Tabula 9: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.1(1).

Mainītā sadaļaLabojums

Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110 un Cisco
austiņu 521 un 522 kontroliera pogas un aparatūra,
lappusē 114

Atjauninājumi par Cisco austiņām 521 un 522.

Zvanu vēstures apskats, lappusē 93Atjauninājumi saistībā ar zvanu vēsturi.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas,
lappusē 32 un iekļautas sadaļas, piemēram: Balss
atgriezeniskā saite, lappusē 37

Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība,
lappusē 103

Balss ātruma pielāgošana, lappusē 104

Pievienoti funkcijas Pieejamība uzlabojumi

Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42Atjauninājumi ienākošā zvana paziņojumiem un
brīdinājumiem par zvanu

Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110

Mikrofona testēšana , lappusē 138

Tālruņa skaļruņu atbalss pielāgošana, lappusē 134

Basa un diskanta skanējuma pielāgošana, lappusē
133

Mikrofona skaļuma pielāgošana, lappusē 134

Atjauninājumi saistībā ar Cisco austiņām 531 un
Cisco austiņām 532.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Mainītā sadaļaLabojums

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas pogu,
lappusē 50

Atjauninājumi saistībā ar ātrās numuru sastādīšanas
navigāciju.

PogasĀtrā numuru sastādīšana pievienošana no sava
tālruņa, lappusē 51

Pogas Ātrā numuru sastādīšana maiņa savā tālrunī,
lappusē 52

PogasĀtrā numuru sastādīšana dzēšana savā tālrunī,
lappusē 52

Atjauninājumi saistībā ar ātrās numuru sastādīšanas
pogu.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 12.0(1)
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
12.0(1).

Tabula 10: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 12.0(1).

Mainītā sadaļaLabojums

Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma
modulis, lappusē 142

Atjaunināts jaunajam taustiņu paplašināšanas
modulim

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.7(1)
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
11.7(1).

Tabula 11: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 11.7(1).

Mainītā sadaļaLabojums

Videozvani, lappusē 61Atjaunināti videozvanu uzlabojumi

Informatīvās ikonas, lappusē 28

Tālruņa ekrāna funkcijas, lappusē 26

Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42

Atjauninātas lietotāju ērtības

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1)SR1
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
11.5(1)SR1.

Tabula 12: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi programmaparatūras laidienam 11.5(1)SR1.

Mainītā sadaļaLabojums

Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1

Wi-Fi klienta iestatīšana, lappusē 12

Pogas un aparatūra, lappusē 22

Atbalstītie piederumi, lappusē 107

Atjaunināts Cisco IP tālruņa 8865NR atbalsts

Video apturēšana, lappusē 61Atjaunināts video ar aizvērtu slēgu

Režīma Netraucēt ieslēgšana, lappusē 55

Prioritārie zvani, lappusē 72

Atbildēšana uz prioritāru zvanu, lappusē 73

AtjauninātsMLPP un netraucēšanas funkcijas atbalsts

Wi-Fi klienta iestatīšana, lappusē 12

Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi
tīklu, lappusē 13

Atjaunināts Wi-Fi simbola atbalsts

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1)
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu
11.5(1).

Tabula 13: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 11.5(1).

Mainītā sadaļaLabojums

• Atšķirība starp tālruņa zvaniem un līnijām ,
lappusē 29.

• Zvana ignorēšana, lappusē 55.

• Zvana noraidīšana, lappusē 55.

• Tālruņa līniju režīmi, lappusē 42.

• Parastas līnijas režīms, lappusē 42.

• Uzlabotas līnijas režīms, lappusē 42.

Atjauninātas sadaļas par uzlabotas līnijas režīmu.

Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana,
lappusē 40

Pievienota sadaļa par tālruņa jaunināšanas atlikšanu.

Režīma Netraucēt ieslēgšana, lappusē 55Pārskatīta sadaļa par funkciju Netraucēt.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Mainītā sadaļaLabojums

Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi
tīklu, lappusē 13

Pievienota sadaļa “Savienojuma izveide ar iepriekš
konfigurētu Wi-Fi tīklu”.

Jauna un mainīta informācija aparātprogrammatūras laidienam 11.0
Šajā tabulā ir minētas izmaiņas šajā grāmatā, kas veiktas, lai atbalstītu aparātprogrammatūras laidienu 11.0.

Tabula 14: Cisco IP tālruņa 8800 lietotāja rokasgrāmatas labojumi aparātprogrammatūras laidienam 11.0.

Mainītā sadaļaLabojums

Šrifta lieluma mainīšana, lappusē 101.Noņemtas atsauces uz noteiktu šrifta izmēru.

Pievienošanās zvanam koplietojamā līnijā, lappusē
76

Atjaunināta sadaļa par uzlaboto iejaukšanās un
apvienošanās atbalstu.

Ziņošana par visām tālruņa problēmām , lappusē
44

Pārskatīta sadaļa par uzlaboto problēmu ziņošanas
rīka Problem Report Tool atbalstu.

Režīma Netraucēt ieslēgšana, lappusē 55Pievienota jauna ikona sadaļā par netraucēšanas
funkciju (Do Not Disturb— DND).

Pieslēgšanās Expressway, lappusē 15Atjaunināta sadaļa par sveiciena ekrānu.

Tālruņa iestatīšana
Tālruņa iestatīšanu un pievienošanu tīklam veic administrators. Ja tālrunis nav iestatīts un pievienots, sazinieties
ar administratoru, lai saņemtu norādījumus.

Klausules turētāja regulēšana
Ja tālrunis ir piestiprināts pie sienas vai klausule pārāk viegli izslīd no spraudnes, iespējams, ka ir jānoregulē
klausules turētājs, lai nodrošinātu, ka klausule neizslīdēs no spraudnes.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Attēls 2: Klausules turētāja regulēšana

Procedūra

Solis 1 Noņemiet klausuli no spraudnes un izvelciet izcilni no klausules turētāja.
Solis 2 Pagrieziet izcilni par 180 grādiem.
Solis 3 Turiet izcilni starp diviem pirkstiem tā, lai stūru gropes būtu pavērstas pret jums.
Solis 4 Novietojiet izcilni pret spraugu spraudnē un vienmērīgi iespiediet izcilni spraugā. Pagrieztā izciļņa augšpusē

atrodas pagarinājums.
Solis 5 Novietojiet klausuli atpakaļ uz klausules turētāja.

Tālruņa skata leņķa mainīšana
Jūs varat mainīt tālruņa leņķi, lai novērstu atspīdumu ekrānā. Ja jūsu tālrunim ir videokamera, varat mainīt
tās leņķi, lai uzlabotu kameras skatu.

Procedūra

Solis 1 Turiet klausuli spraudnē ar vienu roku.
Solis 2 Ar otru roku pārvietojiet balstu, lai mainītu leņķi.
Solis 3 (Neobligāts) Pielāgojiet taustiņa paplašinājumamoduļa balstu un pārliecinieties, ka gan tālrunis, gan taustiņu

paplašinājuma modulis ir novietoti stabili.
Solis 4 (Neobligāts) Nospiediet Pašskats, lai pārbaudītu kameras leņķi.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Savienojuma izveide ar tīklu
Tālrunis ir jāsavieno ar tīklu.

• Tīkla savienojums ar kabeli— tālrunis ir pieslēgts tīklam ar Ethernet kabeli.

• Bezvadu savienojums— Cisco IP tālruni 8861 un 8865 var savienot ar bezvadu piekļuves punktu,
izmantojot Wi-Fi.

Pēc tam, kad tālrunis ir savienots ar tīklu, tālrunis var būt iestatīts šādām iespējām:

• Virtuālais privātais tīkls (VPN)— jūsu tālrunis izveido savienojumu ar aizsargātu tīklu.

• Mobile and Remote Access Through Expressway— ja administrators iestataMobile and Remote Access
Through Expressway un tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu, tas izveidos savienojumu ar
Expressway serveri.

Tīkla savienojuma koplietošana ar tālruni un datoru
Lai tālrunis un dators darbotos, tiem ir jāizveido savienojums ar tīklu. Ja jums ir tikai viens Ethernet ports,
jūsu ierīces var koplietot tīkla savienojumu.

Pirms sākt darbu

Lai varētu izmantot datora portu pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager, administratoram tas
ir jāiespējo.

Procedūra

Solis 1 Pievienojiet tālruņa SW portu pie LAN, izmantojot Ethernet kabeli.
Solis 2 Pievienojiet datoru pie tālruņa datora porta, izmantojot Ethernet kabeli.

Wi-Fi klienta iestatīšana
Cisco IP tālrunis 8861 un 8865 var piekļūt Wi-Fi tīklam. Lai nodrošinātu strāvas padevi tālrunim, ir
nepieciešams strāvas adapteris. Ar Cisco IP tālruni 8865NR nevar piekļūt Wi-Fi tīklam.

Cisco IP konferenču tālrunis 8832 var piekļūt Wi-Fi tīklam. Lai nodrošinātu strāvas padevi tālrunim, ir
nepieciešams strāvas adapteris. Ar Cisco IP konferenču tālrunis 8832NR nevar piekļūt Wi-Fi tīklam.

Kad tālrunī ir iespējots Wi-Fi, datora ports tālrunim ir atspējots.Piezīme

Pirms sākt darbu

Administratoram ir jākonfigurē zvanu kontroles sistēmas iestatījumi, lai iespējotu Wi-Fi piekļuvi.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Procedūra

Solis 1 Ja tālrunis ir pieslēgts Ethernet tīklam, atvienojiet Ethernet kabeli.
Solis 2 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 3 Nospiediet Iestatījumi.
Solis 4 Dodieties uz Administratora iestatījumi > Tīmekļa iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana > Wi-Fi

pierakstīšanās piekļuve.
Solis 5 Atveriet sadaļu Administratora iestatījumi > Tīkla iestatīšana > Wi-Fi klienta iestatīšana.
Solis 6 Dodieties uz Bezvadu un nospiediet Ieslēgt.
Solis 7 Dodieties uz Wi-Fi pierakstīšanās piekļuve un nospiediet Ieslēgt.
Solis 8 Nospiediet Lietot, lai saglabātu izmaiņas, vai nospiediet Atgriezt, lai atceltu izmaiņas.
Solis 9 Atveriet sadaļu Tīkla nosaukums.
Solis 10 Kad tālrunis pabeidz SSID skenēšanu, izvēlieties tīklu, ar kuru izveidot savienojumu.
Solis 11 Ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus un nospiediet Izveidot savienojumu.

Savienojuma izveide ar iepriekš konfigurētu Wi-Fi tīklu
Ar Cisco IP tālruni 8861 un 8865 varat pieslēgtiesWi-Fi tīklam. Savukārt Cisco IP tālrunis 8865NR neatbalsta
Wi-Fi.

Atkarībā no tālruņa konfigurācijas, pieslēdzoties Wi-Fi tīklam vai ieslēdzot tālruni, iespējams, būs
jāpierakstās.

Wi-Fi pierakstīšanās logu nevar noraidīt bez pareiza lietotājvārda un paroles ievadīšanas.

Procedūra

Solis 1 Kad tas tiek prasīts, ievadiet savus Wi-Fi akreditācijas datus.
Solis 2 Izvēlieties Pierakstīties.

Pieslēgšanās VPN
Jūs varat izveidot savienojumu ar VPN divos veidos:

• ievadot akreditācijas datus (lietotājvārdu un paroli vai tikai paroli);

• ar sertifikātu.

Ja tālrunī ir uzstādīts sertifikāts, jums nav jāveic nekādas darbības. Jūsu tālrunis automātiski izveidos
savienojumu ar VPN.

Procedūra

Solis 1 Ja tiek pieprasīts, ievadiet savus VPN akreditācijas datus.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Solis 2 Izvēlieties Pierakstīties.

Tālruņa iestatīšana lietošanai ar VPN

Pirms sākt darbu

Lai pabeigtu šo procedūru, jums ir vajadzīga derīga TFTP servera adrese. Ja jums nav šādas informācijas,
sazinieties ar administratoru.

Ar Cisco IP tālruni 8865NR nevar lietot Wi-Fi klientu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Administratora iestatījumi.
Solis 3 Izvēlieties vienu no šiem izvēlnes elementiem:

• visi ar Ethernet tīklu savienotie tālruņi: Ethernet iestatīšana;
• Cisco IP tālruņa 8861 un 8865 lietotāji, kas izmantoWi-Fi:Tīkla iestatīšana >Wi-Fi klienta iestatīšana

Solis 4 Izvēlieties IPv4 iestatīšana.
Solis 5 Dodieties uz Cits TFTP un izvēlieties Ieslēgt.
Solis 6 Izvēlieties 1. TFTP serveris.
Solis 7 Ievadiet jūsu TFTP servera adresi laukā 1. TFTP serveris.
Solis 8 Nospiediet Lietot.
Solis 9 Nospiediet Turpināt.
Solis 10 Nospiediet Iziet.

Savienojuma izveide ar aktivizācijas koda pieņemšanu
Ja jūsu tīkls ir konfigurēts, lai atbalstītu šo funkciju, varat izmantot aktivizācijas koda pieņemšanu, lai
izveidotu savienojumu ar sava uzņēmuma tālruņu tīklu.

Aktivizācijas koda ievadīšana

Aktivizācijas kodi tiek izmantoti, lai iestatītu jūsu jauno tālruni. Tos var izmantot tikai vienreiz, un to derīgums
beidzas pēc 1 nedēļas. Ja nezināt savu kodu vai jums ir nepieciešams jauns kods, sazinieties ar administratoru.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet savu aktivizācijas kodu aktivizācijas ekrānā.
Solis 2 Nospiediet Iesniegt.
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Tālruņa aktivizēšana ar QR kodu

Ja tālrunim ir kamera, varat skenēt QR kodu, lai aktivizētu tālruni. Ja esat nejauši nospiedis Ievadiet manuāli,
nospiediet Atpakaļ , lai atgrieztos QR koda ekrānā.

Pirms sākt darbu

Jūsu tālrunim ir nepieciešams QR kods. Ja esat piesaistīts tālrunim, kods ir pieejams pašapkalpošanās portālā.
Taču administrators var būt bloķējis jūsu iespēju apskatīt šo informāciju.

Kodi pēc noklusējuma ir derīgi ne ilgāk kā 1 nedēļu, un to ir derīguma termiņš ir parādīts grafikas apakšdaļā.
Ja koda derīguma termiņš ir beidzies vai jums ir nepieciešams kods, sazinieties ar administratoru.

Procedūra

Solis 1 Lai sagatavotu QR kodu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

• Izdrukājiet e-pasta ziņojumu ar QR kodu un turiet izdrukāto lapu tālruņa kameras priekšā.
• Atveriet QR kodu mobilajā ierīcē un turiet ierīci tālruņa kameras priekšā.

Solis 2 Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.
Solis 3 Skenējiet QR kodu.

Kad skenēšana izdodas, tālrunis tiek reģistrēts serverī, un var veikt pirmo zvanu.

Pieslēgšanās Expressway
Ja vēlaties savienoties ar korporatīvo tīklu, strādājot ārpus biroja, jūs varat izmantot Mobile and Remote
Access Through Expressway. Tā kā jūsu tālrunī nav konfigurēta TFTP adrese, tālrunī tiek rādīts sveiciena
ekrāns, lai sāktu pierakstīšanās procesu.

Ja vēlaties izveidot savienojumu ar korporatīvo tīklu, strādājot ārpus biroja, varat izmantotMobile and Remote
Access Through Expressway.

Pirms sākt darbu

Ja esat lietojis tālruni birojā vai izmantojot VPN, atiestatiet pakalpojuma režīmu, pirms pieslēdzaties
Expressway.

Ja jums ir jāizveido lokāls savienojums ar Mobile and Remote Access Through Expressway, restartējiet
tālruni un, kad tas tiek prasīts, nospiediet Izvēlēt.

Procedūra

Solis 1 Atiestatiet pakalpojuma režīmu, atverot sadaļu Iestatījumi > Administratora iestatījumi > Iestatījumu
atiestatīšana > Pakalpojuma režīms.

Solis 2 Pēc aicinājuma mainīt pakalpojuma režīmu nospiediet Atlasīt.
Solis 3 Sveiciena ekrānā ievadiet savu aktivizācijas kodu vai pakalpojuma domēnu un nospiediet Turpināt.
Solis 4 Ievadiet pakalpojuma domēnu un nospiediet Turpināt.
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Solis 5 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
Solis 6 Nospiediet Iesniegt.
Solis 7 Izvēlieties Pierakstīties.

Aktivizējiet tālruni automātiski, izmantojot QR kodu

Ja tālrunim ir kamera, varat skenēt QR kodu, lai aktivizētu tālruni. Ja esat nejauši nospiedis Ievadiet manuāli,
nospiediet Atpakaļ , lai atgrieztos QR koda ekrānā.

Pirms sākt darbu

Jums ir nepieciešams QR kods no sveiciena ziņojuma.

Ja sveiciena ziņojumā iekļautā koda derīgums ir beidzies, ģenerējiet aktivizācijas kodu savai ierīcei
pašapkalpošanās portālā vai pieprasiet aktivizācijas kodu savam administratoram.

Procedūra

Solis 1 Lai sagatavotu QR kodu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

• Izdrukājiet e-pasta ziņojumu ar QR kodu un turiet izdrukāto lapu tālruņa kameras priekšā.
• Atveriet QR kodu mobilajā ierīcē un turiet ierīci tālruņa kameras priekšā.
• Atveriet QR kodu datorā un turiet tālruni datora ekrāna priekšā.

Solis 2 Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.
Solis 3 Skenējiet QR kodu.

Kad skenēšana izdodas, tālrunis tiek reģistrēts serverī, un var veikt pirmo zvanu.

Pakalpojuma režīma mainīšana
Kad tālrunis pieslēgsies pašreizējam serverim, atskanēs 5 sekundes ilgs skaņas signāls. Tiks parādīts arī
brīdinājuma ziņojuma logs, kurā norādīts, ka pakalpojuma režīmu var mainīt uz Huron.

Procedūra

Solis 1 Lai mainītu pakalpojuma režīmu:

• Nospiediet tālruņa taustiņu Izvēlēties.
• Izvēlieties Iestatījumi >Administratora iestatījumi >Atiestatīt iestatījumus > Pakalpojuma režīms.

Jūsu tālrunis deaktivizēs VPN un tiks restartēts.
Solis 2 Nospiediet Atiestatīt, lai mainītu pakalpojumu uz Huron.
Solis 3 Nospiediet Atcelt, lai saglabātu pašreizējo pakalpojumu.
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Tālruņa nodrošināšana ar kabeļa fiksatoru
Jūs varat nodrošināt savu Cisco IP tālruņa 8800. sēriju ar portatīvā datora kabeļa fiksatoru, kura platums
nepārsniedz 20 mm.

Procedūra

Solis 1 Aptiniet kabeļa slēdzenes cilpu ap priekšmetu, pie kura vēlaties piestiprināt tālruni.
Solis 2 Izvelciet slēdzeni cauri kabeļa cilpai.
Solis 3 Atslēdziet kabeļa slēdzeni.
Solis 4 Turiet nospiestu bloķēšanas pogu, lai izlīdzinātu slēdzenes zobus.
Solis 5 Ievietojiet kabeļa slēdzeni tālruņa slēdzenes slotā un atbrīvojiet bloķēšanas pogu.
Solis 6 Aizslēdziet kabeļa slēdzeni.

Esošā tālruņa nomaiņa pret jaunu
Varat nomainīt sava tālruņa modeli. Nomaiņa var būt nepieciešama dažādu iemeslu dēļ, piemēram:

• Jūs esat atjauninājis savu Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) uz programmatūras
versiju, kas neatbalsta tālruņa modeli.

• Jūs vēlaties citu tālruņa modeli.

• Jūsu tālrunis ir jālabo vai jānomaina.

Ierobežojums : ja vecajam tālrunim ir vairāk līniju vai līniju pogu nekā jaunajam tālrunim, jaunajam tālrunim
nav konfigurētas papildu līnijas vai līniju pogas.

Kad konfigurēšana ir pabeigta, tālrunis tiek pārstartēts.

Pirms sākt darbu

Administratoram ir jāiestata Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu tālruņa migrāciju.

Jums nepieciešams jauns tālrunis, kas nav savienots ar tīklu vai iepriekš konfigurēts.

Procedūra

Solis 1 Izslēdziet veco tālruni.
Solis 2 Ieslēdziet jauno tālruni.
Solis 3 Ja tiek prasīts, ievadiet aktivizācijas kodu.
Solis 4 Izvēlieties Aizstāt esošu tālruni.
Solis 5 Ievadiet vecā tālruņa primāro paplašinājumu.
Solis 6 Ja vecajam tālrunim ir piešķirts PIN kods, ievadiet to.
Solis 7 Nospiediet Iesniegt.
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Solis 8 Ja jums ir vairākas ierīces, sarakstā izvēlieties nomaināmo ierīci un nospiediet Turpināt.

Video tālruņa kameras aizsargāšana
Jūsu video tālruņa kamera ir trausla un var salūzt tālruņa transportēšanas laikā.

Pirms sākt darbu

Jums nepieciešams:

• Oriģinālā tālruņa kaste un iepakojuma materiāls

• Iepakojuma materiāls, piemēram, putuplasts vai burbuļplēve

Procedūra

Solis 1 Ja jums ir oriģinālā kaste:
a) Novietojiet putuplastu uz kameras tā, lai objektīvs būtu labi aizsargāts.
b) Ielieciet tālruni tā oriģinālajā kastē.

Solis 2 Ja jums nav kastes, uzmanīgi ietiniet tālruni putuplastā vai burbuļplēvē, lai aizsargātu kameru. Pārliecinieties,
vai putuplasts aizsargā un ieskauj kameru tā, lai nekas nevarētu piespiesties pie kameras no jebkuras puses
un lai kamera transportēšanas laikā nesabojātos.

Tālruņa aktivizēšana un pierakstīšanās tajā
Iespējams, jums vajadzēs aktivizēt savu tālruni vai tajā pierakstīties. Tālruņa aktivizēšana ir jāveic vienreiz,
un tādējādi tālrunis tiek savienots ar zvanu kontroles sistēmu. Administrators paziņos jums pierakstīšanās
un aktivizēšanas akreditācijas datus.

Pierakstīšanās tālrunī
Pirms sākt darbu

Vaicājiet savu lietotāja ID un PIN vai paroli administratoram.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet savu lietotāja ID laukā Lietotāja ID.
Solis 2 Ievadiet savu PIN kodu vai paroli laukā PIN vai Parole un pēc tam nospiediet Iesniegt.
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Pierakstīšanās savā paplašinājumā no cita tālruņa
Jūs varat pierakstīties citā tālrunī savā tīklā un lietot to tāpat kā savu tālruni, izmantojot Cisco Extension
Mobility. Pēc pierakstīšanās tālrunis pārņems jūsu profilu, ieskaitot tālruņa līnijas, funkcijas, pakalpojumus
un tīmekļa iestatījumus. Jūsu administrators iestata jums pakalpojumu Cisco Extension Mobility.

Pirms sākt darbu

Vaicājiet savu lietotāja ID un PIN administratoram.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Nospiediet Lietojumprogrammas.
Solis 3 Izvēlieties Extension Mobility (nosaukums var atšķirties).
Solis 4 Ievadiet savu lietotāja ID un PIN.
Solis 5 Izvēlieties ierīces profilu, ja tas tiek piedāvāts.

Izrakstīšanās no sava paplašinājuma, izmantojot citu tālruni

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Nospiediet Lietojumprogrammas.
Solis 3 Izvēlieties Līnijas mobilitāte.
Solis 4 Nospiediet Jā, lai izrakstītos.

Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas
Jūs varat pierakstīties citā tālrunī savā tīklā un lietot to tāpat kā savu tālruni, izmantojot Cisco Extension
Mobility. Pēc pierakstīšanās tālrunis pārņems jūsu profilu, ieskaitot tālruņa līnijas, funkcijas, pakalpojumus
un tīmekļa iestatījumus. Jūsu administrators iestata jums pakalpojumu Cisco Extension Mobility.

Austiņu pierakstīšanās tiek atbalstīta mobilajai un attālajai piekļuvei (MRA).

Ja tālrunis ir savienots ar mobilo un attālo piekļuvi, pierakstīšanās ekrāns netiek parādīts.

Cisco austiņu sērija 500 vai Cisco austiņas 730 ir jāpievieno pie cita lietotāja tālruņa. Austiņām jāizmanto
USB vai Y kabelis, lai piekļūtu šim līdzeklim, vai arī jāizveido pāra savienojums un jāsavieno ar tālruni,
izmantojot Cisco austiņu sērijas 560 standarta pamatne vai Cisco austiņu sērija 560 ar vairāku avotu pamatni.
Cisco austiņas 730: jāizveido savienojums ar tālruni, izmantojot USB kabeli. Cisco austiņas 730 USB
sargspraudnis nav atbalstīts.
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Ja austiņas nav kartētas ar jūsu lietotāja ID, pirmo reizi veicot šo darbību, tālrunis var prasīt jums kartēt
austiņas ar savu ID, un Cisco Unified Communications Manager kartē austiņas ar jūsu lietotāja ierakstu.
Uzvedne ir atkarīga no tālruņa konfigurācijas iestatījumiem. Kad jūsu austiņas ir kartētas, tālrunis saņem
jūsu lietotāja ID, kura pamatā ir austiņu sērijas numurs, un pakalpojuma Extension Mobility pierakstīšanās
ekrānā tiek parādīts jūsu ID.

Ja austiņas tiek jauninātas vai jūs kādam zvanāt, piesaisti nevar veikt. Pirms šīs darbības veikšanas pagaidiet,
kamēr tiek pabeigta jaunināšana vai esat beidzis zvanu.

Piezīme

Kad austiņas tiek atvienotas, jūs tiekat izrakstīts no Extension Mobility pēc aizkaves, ja vien neapstiprināt
izrakstīšanos.

Ja pārvietojat bezvadu austiņas pārāk tālu no tālruņa, tālrunis jūs izraksta no ExtensionMobility pēc iepriekš
noteikta bezdarbības laika.

Jūs arī automātiski tiekat izrakstīts no Extension Mobility pēc iepriekš noteikta bezdarbības laika.

Pirms sākt darbu

Austiņu aparātprogrammatūras jaunināšana nevar būt norises stadijā.

Tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

Procedūra

Solis 1 Pievienojiet tālrunim austiņas.
Solis 2 Ja tiek prasīts, ievadiet savu lietotāja ID un PIN, lai kartētu austiņas ar savu lietotāja informāciju.
Solis 3 Extension Mobility ekrānā ievadiet savu lietotāja ID un PIN kodu un nospiediet Iesniegt.
Solis 4 Izvēlieties ierīces profilu, ja tas tiek piedāvāts.
Solis 5 Kad esat beidzis, atvienojiet austiņas.
Solis 6 Nospiediet Izrakstīties.

Saistītās tēmas
Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju, lappusē 105

Pašapkalpošanās portāls
Pašapkalpošanās portālā tīmekļa vietnē, kurai varat piekļūt no datora, varat pielāgot dažus tālruņa iestatījumus.
Pašapkalpošanās portāls ir daļa no jūsu uzņēmuma Cisco Unified Communications Manager.

Jūsu administrators jums nodrošinās pašapkalpošanās portāla URL, kā arī piekļuvei nepieciešamo lietotāja
ID un paroli.

Pašapkalpošanās portālā varat kontrolēt tālruņa funkcijas, līniju iestatījumus un tālruņa pakalpojumus.

• Tālruņa funkcijās ietilpst ātrā zvanīšana, netraucēšanas režīms un jūsu personīgā adrešu grāmata.
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• Līnijas iestatījumi ietekmē noteiktu tālruņa līniju (direktorija tālruņa numuru) tālrunī. Līnijas iestatījumi
var ietvert zvanu pāradresāciju, vizuālus un audio ziņojumu indikatorus, zvanu signālus, kā arī citus
līnijas specifiskos iestatījumus.

• Tālruņa pakalpojumi var ietvert īpašas tālruņa funkcijas, tīkla datus un tīmekļa informāciju (piemēram,
bir;zas cenas un filmu sarakstus). Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai abonētu tālruņa pakalpojumu
pirms piekļūšanas tam savā tālrunī.

Ja izmantojat Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma moduli, varat to konfigurēt ātrajai numuru
sastādīšanai vai citiem tālruņa pakalpojumiem.

Tālāk esošajā tabulā raksturotas dažas funkcijas, ko varat konfigurēt pašapkalpošanās portālā. Plašāku
informāciju skatiet zvanu kontroles sistēmas pašapkalpošanās portāla dokumentācijā.

Tabula 15: Funkcijas, kas pieejamas pašapkalpošanās portālā

AprakstsFunkcijas

Izmantojiet numuru, kas saņem zvanus, kad tālrunī ir iespējota zvanu pāradresācija.
Izmantojiet pašapkalpošanās portālu, lai iestatītu sarežģītākas zvanu pāradresācijas
funkcijas, piemēram, gadījumiem kad jūsu līnija ir aizņemta.

Zvanu
pāradresācija

Norādiet papildu tālruņus, piemēram, mobilo tālruni, ko vēlaties izmantot, lai veiktu
un saņemtu zvanus, izmantojot tādus pašus direktorija numurus kā galda tālruņa
izmantošanas gadījumā. Varat arī definēt bloķētos un vēlamos adresātus, lai ierobežotu
vai atļautu no noteiktiem numuriem saņemtu zvanu sūtīšanu uz mobilo tālruni. Iestatot
papildu tālruņus, varat arī iestatīt šādas funkcijas:

• Vienota numura kontakts— jūs norādāt, vai papildu tālrunim ir jāzvana, ja kāds
zvana uz jūsu galda tālruni.

• Mobilie zvani— ja papildu tālrunis ir mobilais tālrunis, varat to iestatīt, lai atļautu
mobilo zvanu pārsūtīšanu uz galda tālruni vai galda tālruņa zvanu pārsūtīšanu
uz mobilo tālruni.

Papildu tālruņi

Piešķiriet tālruņu numurus ātrās sastādīšanas numuriem, lai varētu ātri piezvanīt
attiecīgajai personai.

Ātrā numuru
sastādīšana

Saistītās tēmas
Tālruņa zvani ar pakalpojumu Mobile Connect, lappusē 82
Ātrā numuru sastādīšana, lappusē 49
Zvanu pāradresēšana, lappusē 66

Ātrās numuru sastādīšanas numuri
Sastādot numuru tālrunī, jūs ievadāt ciparu virkni. Iestatot ātrās sastādīšanas numuru, tajā jābūt visiem
zvana veikšanai nepieciešamajiem cipariem. Piemēram, ja zvanīšanai uz ārējo līniju jānospiež 9, ievadiet
ciparu 9 un pēc tam ievadiet numuru, ko vēlaties sastādīt.

Varat numuram pievienot arī citus ciparus. Papildu cipari var būt sapulces piekļuves kods, līnija, balss pasta
parole, autorizācijas kods un norēķinu kods.
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Sastādīšanas virknē var būt šādas rakstzīmes:

• 0–9

• Numura zīme (#)

• Zvaigznīte (*)

• Komats (,)—šī ir pauzēšanas rakstzīme, kas uz 2 sekundēm aizkavē numura sastādīšanu. Varat ievadīt
vairākus komatus pēc kārtas. Piemēram, divi komati (,,) apzīmē 4 sekunžu pauzi.

Numuru sastādīšanas virkņu noteikumi ir šādi:

• izmantojiet komatu, lai atdalītu sastādīšanas virknes daļas;

• ātrās numura sastādīšanas virknē pirms norēķinu koda vienmēr jābūt autorizācijas kodam;

• virknē starp autorizācijas kodu un norēķinu kodu jābūt vienam komatam;

• ātrās numura sastādīšanas virknēm ar autorizācijas kodiem un papildu cipariem ir nepieciešama ātrās
numura sastādīšanas etiķete.

Pirms ātrās numuru sastādīšanas konfigurēšanas pamēģiniet vismaz vienreiz sastādīt ciparus manuāli, lai
pārliecinātos, vai ciparu secība ir pareiza.

Tālrunis zvanu vēsturē nesaglabā ātrās numuru sastādīšanas autorizācijas kodu, norēķina kodu vai papildu
ciparus. Ja pēc savienojuma izveides, izmantojot ātro zvanīšanu, nospiežat Atkārtot zvanu, tālrunis prasīs
manuāli ievadīt jebkādu nepieciešamo autorizācijas kodu, norēķinu kodu vai papildu ciparus.

Piemērs

Lai iestatītu ātrās sastādīšanas numuru personai ar noteiktu līniju, kā arī, ja nepieciešams autorizācijas kods
un norēķinu kods, ņemiet vērā šādas prasības:

• Jums jānospiež 9, lai zvanītu uz ārējo līniju.

• Jūs vēlaties zvanīt uz numuru 5556543.

• Jums ir jāievada autorizācijas kods 1234.

• Jums ir jāievada norēķinu kods 9876.

• Jums ir jānogaida 4 sekundes.

• Pēc zvana savienojuma izveides, jums ir jāsastāda paplašinājums 56789#.

Šādā gadījumā ātrās sastādīšanas numurs ir 95556543,1234,9876,,56789#.

Saistītās tēmas
Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods, lappusē 53
Tālruņa tastatūras rakstzīmes, lappusē 24

Pogas un aparatūra
Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņu sērijā ir divi atšķirīgi aparatūras veidi:
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• Cisco IP tālruņiem 8811, 8841, 8851, 8851NR un 8861 nav kameras.

• Cisco IP tālrunim 8845, 8865 un 8865NR ir iebūvēta videokamera.

Turpmākajā attēlā ir parādīts Cisco IP tālrunis 8845.
Attēls 3: Cisco IP tālruņa 8845 pogas un aparatūra

Šajā tabulā ir minēta informācija par Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņa pogām.

Tabula 16: Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņa pogas

Norāda, vai jums ir ienākošais zvans (mirgo sarkanā krāsā) vai
jauns balss ziņojums (nemainīgi sarkana).

Klausule un klausules gaismas
josla

1.

Izmantojiet kameru videozvaniem.Kamera

Tikai Cisco IP tālrunis 8845,
8865 un 8865NR

2.

Piekļūstiet tālruņa līnijām, funkcijām un zvanu sesijām.

Pievienojot funkcijas tālruņa līnijas taustiņiem, jums jārēķinās
ar pieejamo taustiņu skaitu. Jūs nevarat pievienot vairāk funkciju,
nekā ir jūsu tālruņa līnijas taustiņu.

Plašāku informāciju skatiet nodaļas "Cisco IP tālruņa aparatūra"
sadaļā par izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogām.

Programmējamās līdzekļu
pogas un līniju pogas

3

Piekļūstiet funkcijām un pakalpojumiem.

Plašāku informāciju skatiet nodaļas "Cisco IP tālruņa aparatūra"
sadaļā par izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogām.

Izvēles taustiņu pogas4
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Atpakaļ Atgriezties iepriekšējā ekrānā vai izvēlnē.

Navigācijas ripas navigācijas aplis un poga Izvēlēties —
ritiniet izvēlnes, izceliet vienumus un izvēlieties izcelto vienumu.

Atbrīvot Pārtraukt savienotu zvanu vai sesiju.

Atpakaļ, navigācijas ripa un
Atbrīvot

5

Aizturēt/Atsākt Aizturēt aktīvu zvanu un atsākt aizturētu
zvanu.

Apspriede Izveidot apspriedes zvanu.

Pārsūtīt Pārsūtīt zvanu.

Aizturēt/Atsākt, Apspriede
un Pārsūtīt

6

Skaļrunis Ieslēgt un izslēgt skaļruni. Ja skaļrunis ir ieslēgts,
poga ir izgaismota.

Klusums Ieslēgt un izslēgt mikrofonu. Ja mikrofons ir
izslēgts, poga ir izgaismota.

Austiņas — ieslēgt un izslēgt austiņas. Ja austiņas ir
ieslēgtas, deg pogas indikators. Lai izietu no austiņu režīma,
paceliet klausuli vai izvēlieties Tālruņa skaļrunis .

Skaļrunis, Klusums un
Austiņas

7

Kontaktpersonas Piekļūt personiskajiem un
korporatīvajiem direktorijiem.

Lietojumprogrammas Piekļūt zvanu vēsturei, lietotāja
preferencēm, tālruņa iestatījumiem un informācijai par tālruņa
modeli.

Ziņojumi Automātiski zvanīt balss ziņojumu sistēmai.

Kontaktpersonas,
Lietojumprogrammas un
Ziņojumi

8

Regulējiet klausules, austiņu un skaļruņa skaļumu
(pacelta klausule), kā arī zvana signāla skaļumu (nav pacelta
klausule).

Poga Skaļums9

Tālruņa tastatūras rakstzīmes
Tālruņa tastatūra ļauj ievadīt burtus, ciparus un speciālās rakstzīmes. Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet
taustiņus diapazonā no Divi (2) līdz Deviņi (9). Izmantojiet taustiņu Viens (1), Nulle (0)), Zvaigznīte (*) un
Numura zīme (#), lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Šajā tabulā ir uzskaitītas speciālās rakstzīmes katrai
atslēgai angļu valodas lokalizācijā. Citām lokalizācijām būs citas rakstzīmes.

Tabula 17: Speciālas rakstzīmes uz tastatūras

Speciālā rakstzīmeTastatūras taustiņš

/ . @ : ; = ? -_ & %Viens (1)

(atstarpe),! ^ ' " |Nulle (0)
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Speciālā rakstzīmeTastatūras taustiņš

+ * ~ ` < >Zvaigznīte (*)

# $ £ \ ( ) { } [ ]Numura zīme (#)

Navigācija
Izmantojiet navigācijas ripas ārējo gredzenu, lai ritinātu izvēlnes un pārvietotos pa laukiem. Navigācijas
ripas iekšējā poga Atlasīt tiek izmantota, lai atlasītu izvēļņu elementus.
Attēls 4: Navigācijas ripa

Ja izvēlnes vienumam ir indeksa numurs, jūs varat ievadīt indeksa numuru ar papildtastatūru, lai izvēlētos
attiecīgo vienumu.

Izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogas
Jūs varat izmantot tālruņa funkcijas vairākos veidos:

• Ar izvēles taustiņiem, kas atrodas zem ekrāna, varat piekļūt funkcijai, kas tiek rādīta ekrānā virs izvēles
taustiņa. Izvēles taustiņi mainās atkarībā no veicamajāmdarbībām. Izvēles taustiņuCitas ... var izmantot,
lai skatītu citas pieejamās funkcijas.

• Līdzekļu un līniju pogas, kas izvietotas abās ekrāna pusēs, nodrošina piekļuvi tālruņa līdzekļiem un
līnijām.

• Līdzekļu pogas— tiek izmantotas tādiem līdzekļiem kāĀtrā numuru sastādīšana vaiAtbildēšana
uz zvanu un sava statusa skatīšanai citā līnijā.

• Līniju pogas— tiek izmantotas, lai atbildētu uz zvanu vai atsāktu aizturētu zvanu. Kad netiek
izmantotas aktīvam zvanam, tās tiek izmantotas, lai sāktu izmantot tālruņa funkcijas, piemēram,
skatīt neatbildētos zvanus.

Līdzekļu un līniju pogas tiek izgaismotas, lai norādītu statusu.

Parastais līnijas režīms: līdzekļu
pogas

Uzlabotas līnijas režīms

Parastais līnijas režīms: līniju
pogas

Indikatora krāsa un statuss

Aktīvais zvans vai divvirzienu
iekšējo sakaru zvans, privātuma
izmantošana

Aktīvais zvans vai divvirzienu
iekšējo sakaru zvans, aizturēts
zvans, privātuma izmantošana

Vienmērīgi deg zaļš indikators
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Parastais līnijas režīms: līdzekļu
pogas

Uzlabotas līnijas režīms

Parastais līnijas režīms: līniju
pogas

Indikatora krāsa un statuss

Aizturēts zvansNav lietojamsMirgo zaļš indikators

Vienvirziena iekšējo sakaru zvans,
pieteicies meklēšanas grupā

Brīdinājuma zvans, atgrieztais
zvans, vienvirziena iekšējo sakaru
zvans, pieteiciesmeklēšanas grupā

Vienmērīgi deg oranžs
indikators

Ienākošais zvans, atgriešanas
zvans

Nav lietojamsMirgo oranžs indikators

Tiek izmantota attāla līnija, aktīva
funkcija Netraucēt

Tiek izmantota attāla līnija,
aizturēta attāla līnija, aktīva
funkcija Netraucēt

Vienmērīgi deg sarkans
indikators

Attālā līnija ir aizturētaNav lietojamsMirgo sarkans indikators

Administrators dažas funkcijas var iestatīt kā izvēles taustiņus vai līdzekļu pogas. Dažām funkcijām jūs varat
piekļūt ar izvēles taustiņiem vai saistīto fiksēto pogu.

Saistītās tēmas
Tālruņa līniju režīmi, lappusē 42

Tālruņa ekrāna funkcijas
Tālruņa ekrānā tiek rādīta informācija par tālruni, piemēram, saraksta numurs, aktīvais zvans un līnijas
statuss, izvēles taustiņi, ātrās zvanīšanas numuri un tālruņa izvēļņu saraksti. Ekrānu veido trīs sadaļas:
galvenes rinda, vidusdaļa un kājenes rinda.
Attēls 5: Cisco IP tālruņa 8800 ekrāns

Šajā tabulā ir minēta informācija par Cisco IP tālruņa ekrāna komponentiem.

Tabula 18: Cisco IP tālruņa ekrāna informācija

Ekrāna augšdaļā atrodas galvenes rinda. Galvenes rindā tiek rādīts tālruņa numurs, pašreizējais
datums un laiks, kā arī ikonu skaits. Ikonas tiek rādītas, ja funkcijas ir aktīvas.

1
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Ekrāna vidusdaļā tiek rādīta informācija, kas saistīta ar tālruņa līniju un līdzekļu pogām.2.

Ekrāna apakšējā rindā tiek rādītas izvēles taustiņu etiķetes. Katra etiķete norāda zem ekrāna
novietotās izvēles taustiņa pogas darbību.

3.

Tālruņa ikonas
Tālruņa ekrānā tiek rādītas daudzas ikonas. Šajā sadaļā ir attēli ar biežāk sastopamajām ikonām

Atkarībā no ekrāna ikonas ir krāsainas vai pelēkas.

Līnijas

AprakstsIkona

Līnija/direktorija numurs

Ātrā numuru sastādīšana

Iekšējie sakari

Aizturēts zvans

Aktīvais zvans

Koplietojamās līnijas

AprakstsIkona

Ienākošais zvans koplietojamajā līnijā.

Koplietojamā līnija, ko izmanto cits lietotājs.

Vēsture

AprakstsIkona

Ienākošais zvans

Izejošais zvans

Neatbildēts zvans
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Bluetooth ikonas

Ja jūsu tālruņa modelis atbalsta Bluetooth, tiek rādītas šīs ikonas.

Tabula 19: Bluetooth ikonas

AprakstsIkona

Bluetooth funkcija ir ieslēgta.

Ierīcei ir izveidots savienojums ar Bluetooth.

Funkcija Bluetooth ir ieslēgta, bet nav izveidots neviens savienojums ar ierīci.

Wi-Fi tīkla ikonas

Ja jūsu tālrunis ir savienots ar Wi-Fi tīklu, tiek rādītas šīs ikonas.

Tabula 20: Tīkla ikonas

AprakstsIkona

Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi, un joslu skaits norāda signāla stiprumu.

Nav izveidots savienojums ar Wi-Fi

Tālruņa ekrāna tīrīšana

Procedūra

Ja tālruņa ekrāns kļūst netīrs, noslaukiet to ar mīkstu, tīru drāniņu.

Tālruņa tīrīšanai nelietojiet šķidrumus vai pulverus, jo tie var piesārņot tālruņa komponentus un
radīt bojājumus.

Uzmanību

Informatīvās ikonas
Ja jums ir neatbildēti zvani, uz tālruņa darbvirsmas parādās neatbildēta zvana ikona un neatbildēto zvanu
skaitītājs. Ja jūs saņemat balss pastu, neatbildēta zvana ikonu aizstāj balss pasta ikona un balss pasta ziņojumu
skaitītājs, līdz noklausāties ziņojumus.
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Turklāt, ja līnijā ir vairāki zvani, aizturēšanas ikona vai paceltas klausules ikona nomainās un parāda zvanu
skaitu.

Atšķirība starp tālruņa zvaniem un līnijām
Mēs izmantojam terminus līnijas un zvani ļoti specifiskos veidos, lai izskaidrotu tālruņa lietošanu.

• Līnijas— katra līnija atbilst direktorija vai iekšējo sakaru numuram, ko citi var izmantot, lai jums
piezvanītu. Līniju skaits atbilst jums pieejamo sarakstu numuru un tālruņa līniju ikonu skaitam. Atkarībā
no tālruņa konfigurācijas galvenajā tālrunī var būt līdz pat 16 līnijām.

• Zvani— katra līnija var atbalstīt vairākus zvanus. Pēc noklusējuma tālrunis katrā līnijā atbalsta četrus
savienotus zvanus, bet administrators var pielāgot šo skaitu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Vienlaikus var būt aktīvs tikai viens zvans; pārējie zvani tiek automātiski aizturēti.

Piemēram, ja jums ir divas līnijas un katra līnija atbalsta četrus zvanus, jums vienlaikus var būt astoņi
savienotie zvani. Tikai viens no šiem zvaniem ir aktīvs, pārējie ir aizturēti zvani.

USB porti
Jūsu tālrunis var būt aprīkots ar vienu vai vairākiem USB portiem. Katrs USB ports atbalsta ne vairāk kā
piecas USB ierīces. Katra portam pievienotā ierīce tiek ieskaitīta maksimālajā ierīču skaitā, tostarp arī visi
taustiņu paplašinājuma moduļi.

Piemēram, tālrunis atbalsta piecas USB ierīces sānu portā un piecas papildu standarta USB ierīces aizmugures
portā. Daudzi trešās puses USB izstrādājumi ietver vairāk nekā vienu ierīci un tādējādi tiek skaitīti kā
vairākas ierīces.

Ja izmantojat USB centrmezglu un atvienojat USB kabeli no tālruņa aktīva zvana laikā, tālrunis var tikt
restartēts.

Saistītās tēmas
Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1

Mobilās ierīces uzlāde
Varat izmantot tālruņa USB portus, lai uzlādētu mobilo ierīci, ja ierīcei ir USB savienojums. USB uzlādi
atbalsta šādi porti:

• sānu ports— nodrošina ierīces standarta uzlādi;

• aizmugures ports (tikai Cisco IP tālrunis 8861, 8865 un 8865NR)— nodrošina ierīces standarta uzlādi
un ātro uzlādi.

Tālrunis turpina ierīces uzlādi enerģijas taupības režīmā, bet pārtrauc uzlādi Power Save Plus režīmā.

Izmantojot tālruni mobilās ierīces uzlādei, ir jāņem vērā šādi apstākļi:

• Pirms uzlādes sākšanas var rasties neliela aizkave.

• Dažos gadījumos ierīce nerāda uzlādes ikonu. Piemēram, ikona var netikt rādīta, ja ierīce ir pilnībā
uzlādēta.
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• Ja tālrunim ir pievienots vairāk nekā viens Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis,
izmantojot aizmugures USB portu, nevar veikt ātro ierīces uzlādi.

Ja atvienojat planšetdatoru un nekavējoties pievienojat tālrunim USB austiņas, rodas 3 sekunžu aizkave, līdz
tālrunis atpazīst USB austiņas.

Saistītās tēmas
Enerģijas taupība, lappusē 41

Ķīniešu valodas atbalsts
Izvēloties拼音, varat ievadīt ķīniešu rakstzīmes un skatīt tālrunī parādīto informāciju ķīniešu valodā. Šī
funkcija tiek atbalstīta ātrās numuru sastādīšanas, zvanu vēstures un personisko un korporatīvo direktoriju
funkcijai.

Šī funkcija tiek atbalstīta gan tālruņa, gan taustiņu paplašinājuma modulī. Taču tā ir pieejama tikai Āzijas
valstīs, un tiek atbalstīta tikai ķīniešu valoda (Ķīna). Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode,
kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Šai funkcijai ir nepieciešams ķīniešu valodas lokālais instalētājs, taču tam nav nepieciešamas nekādas
papildu konfigurācijas.

Meklēšana zvanu vēsturē
Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās
Āzijas valstīs.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Vēsture.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt arī zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.

Solis 3 Izvēlieties ABC.
Solis 4 Izvēlieties拼音.
Solis 5 Izmantojiet navigācijas ripu un tastatūru, lai izvēlētos ievadi.

Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa
Ķīniešu valodas lietotāji var konfigurēt ātrās numuru sastādīšanas pogu no tālruņa, ja nevar piekļūt
pašapkalpošanās portālam. Ievades ķīniešu valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros
un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Procedūra

Solis 1 Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
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Solis 2 Izvēlieties拼音.
Solis 3 Laukā Vārds ievadiet vārdu, kam piesaistīts ātrās numura sastādīšanas numurs.
Solis 4 Laukā Numurs ievadiet tālruņa numuru. Ievadiet visus ciparus, kas ir nepieciešami zvana veikšanai.
Solis 5 Izvēlieties Lietot, lai saglabātu ātrās numura sastādīšanas numuru.

Jauna adresāta pievienošana korporatīvajam vai personīgajam direktorijam
Ķīniešu valodas lietotāji var saglabāt kontaktinformāciju par draugiem, radiem vai kolēģiem. Ievades ķīniešu
valodā pamatā ir piņjiņa ievades metode, kas ir ierasta datoros un mobilajos tālruņos daudzās Āzijas valstīs.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Atlasiet personīgo direktoriju vai korporatīvo direktoriju.
Solis 3 Izvēlieties拼音.
Solis 4 Ievadiet vārdu, uzvārdu un pēc izvēles arī segvārdu.
Solis 5 Nospiediet Tālruņi, ievadiet tālruņa numuru un visus vajadzīgos piekļuves kodus un nospiediet Iesniegt.

Bluetooth un jūsu tālruņa
Ja jūsu tālrunis atbalsta Bluetooth, izmantojiet Bluetooth austiņas un savienojiet ar tālruni jūsu mobilo tālruni
vai planšetdatoru.

Bluetooth savienojumi vislabāk darbojas, ja atrodaties 3 līdz 6 pēdu (1 līdz 2 metru) attālumā no tālruņa, bet
varat atrasties līdz pat 66 pēdu (20 metru) attālumā. Bluetooth savienojums var pasliktināties, ja starp tālruni
un savienoto ierīci ir šķērslis (siena, durvis, logs), liels metāla priekšmets vai citas elektroniskās ierīces.

Lai savienotu mobilo ierīci vai austiņas ar tālruni, izmantojot Bluetooth, vispirms savienojiet ierīci pārī ar
tālruni. Pārī ar tālruni varat savienot līdz pat 50 mobilajām ierīcēm un Bluetooth austiņām.

Pēc tam kad austiņas vai mobilā ierīce ir savienota pārī ar tālruni, ieslēdzot šīs austiņas vai mobilo ierīci,
tālrunis ar to izveido savienojumu.

Izmantojot Bluetooth austiņas un mobilās ierīces ar tālruni, ņemiet vērā:

• Pēdējās ar tālruni savienotās Bluetooth austiņas vai mobilā ierīce ir noklusējuma ierīce, ko tālrunis
izmantos.

• Vienlaikus ar tālruni varat savienot vienu mobilo ierīci (tālruni vai planšetdatoru) un vienas Bluetooth
austiņas.

• Tālrunis vienlaikus var izveidot savienojumu tikai ar vienu pārī savienoto mobilo ierīci. Ja ir izveidots
savienojums ar mobilo tālruni un tiek ieslēgts planšetdators, tad planšetdators izveido savienojumu ar
tālruni, un mobilais tālrunis tiek atvienots.

• Ja ar tālruni ir savienotas Bluetooth austiņas un mobilā ierīce, Bluetooth austiņas nevar izmantot, lai
mobilajā ierīcē atbildētu uz gada tālrunī saņemtajiem zvaniem.
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Saistītās tēmas
Mobilās ierīces un galda tālruņa savienošana pārī, lappusē 77
Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas
Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņi nodrošina pieejamības funkcijas neredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem
ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem. Tā kā daudzas šīs funkcijas ir standarta funkcijas, tās var izmantot
lietotāji ar funkcionāliem traucējumiem bez jebkādas īpašas konfigurācijas.

Termins tālruņa atbalsta lapas šajā dokumentā attiecas uz tīmekļa lapām, kurām lietotāji var piekļūt, lai
iestatītu zināmas funkcijas. PakalpojumāCisco Unified CommunicationsManager (laidienā 10.0 un jaunākās
versijās) šīs lapas ir pašapkalpošanās portāls. Pakalpojumā Cisco Unified Communications Manager
(laidienā 9.1 un vecākās versijās) šīs lapas ir lietotāja opciju tīmekļa lapas.

Uzņēmums Cisco ir apņēmies izstrādāt un nodrošināt pieejamus produktus un tehnoloģijas, kas atbilstu
jūsu uzņēmuma vajadzībām. Plašāku informāciju par uzņēmumuCisco un tā produktu pieejamības iespējam
varat arī atrast šajā URL: http://www.cisco.com/go/accessibility

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem
Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana
vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.
Attēls 6: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem — parādīts Cisco IP tālrunis 8861

Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas lietotājiem ar dzirdes
traucējumiem.
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Tabula 21: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem

AprakstsPieejamības funkcijaElements

Šī gaišā josla ir redzama no visiem leņķiem. Tālrunī
ir pieejams arī dzirdams indikators par gaidošu
ziņojumu.

Lai mainītu gaismu vai dzirdamā balss ziņojuma
indikatora iestatījumu, pierakstieties tālruņa atbalsta
lapās un piekļūstiet ziņojumu indikatora iestatījumiem.
Katru iestatījumu var ieslēgt vai izslēgt.

Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.

Vizuāls ziņojums— gaidoša ziņojuma
indikators (klausule)

1

• Ieslēdziet un izslēdziet poguKlusums unTālruņa
skaļrunis, lai norādītu tālruņa statusu.

• Pogu Klusums izmantojiet, lai izslēgtu vai
izslēgtu mikrofonu. Ja mikrofons ir izslēgts, poga
ir izgaismota.

• Izmantojiet pogu Tālruņa skaļrunis, lai ieslēgtu
vai izslēgtu tālruņa skaļruni. Ja skaļrunis ir
ieslēgts, poga ir izgaismota.

Vizuāls paziņojums par tālruņa statusu2.

• IzvēlietiesLietojumprogrammas >Preferences.

• Noregulējiet tālruņa zvana skaļuma līmeni. Kad
klausule ir turētājā un austiņu un tālruņa skaļruņa
poga ir izslēgta, nospiediet Skaļums, lai
palielinātu vai samazinātu skaļumu.

Jūsu iestatījumus var mainīt arī jūsu administrators.

Zvana signāla, augstuma un skaļuma
regulēšana

3

Cisco IP tālruņa klausules atbalsta trešo pušu
pievienojamus pastiprinātājus. Pievienojiet
pastiprinātāju vadam un klausulei, un pastiprinātājs
atrodas starp klausuli un IP tālruni.

Pievienojama pastiprinātāja atbalsts
(klausule)

4

Atbalsta zemāk norādītās pieejamības funkcijas.

• Saderība ar dzirdes aparātu.

• Dzirdes aparāta magnētiska savienošana.

• Federālās komunikāciju komisijas (Federal
Communications Commission, FCC) prasības
skaļuma līmenim amerikāņiem ar funkcionāliem
traucējumiem (Americans with Disabilities Act,
ADA).

• Skaļuma līmeņa 508. sadaļas prasības, kas tiek
ievērotas, izmantojot nozares standarta
pievienojamos klausules pastiprinātājus.

Ar dzirdes aparātu saderīga (Hearing
aid compatible, HAC) klausule

5.
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AprakstsPieejamības funkcijaElements

Cisco IP tālruņi atbalsta šādas TTY un TDD funkcijas.

• Akustiski vai tieši savienoti TTY no nozares
vadošajiem ražotājiem.

• Teksta pārsūtīšana reāllaikā pa tālruņu līnijām.

• Klausīšanās un balss pārraide tālruņos
(HCO/VCO).

• VoIP tīkla darbība ar G.711.

Plašāku informāciju par TTY iestatīšanu vaicājiet
savam administratoram.

Akustiski savienots TTY un TDD
atbalsts (klausule)

6.

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar redzes traucējumiem un neredzīgiem
cilvēkiem

Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana
vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.
Attēls 7: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem — parādīts Cisco IP tālrunis 8861

Šajā tabulā ir aprakstītas Cisco IP tālruņa 8800. sērijas pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem
lietotājiem.
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Tabula 22: Pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem

AprakstsPieejamības funkcijaElements

Brīdina par ienākošu zvanu. Ienākošā zvana laikāmirgo
klausules gaismas josla, un tā deg pastāvīgi, ja ir saņemts
balss pasta ziņojums.

Augsta kontrasta vizuāls un
akustisks brīdinājums par
ienākošu zvanu

1

Izmantojiet līniju pogas, lai veiktu zvanu, atbildētu uz
zvanu vai pārslēgtos uz konkrētas līnijas zvanu.

Funkciju pogāmvar piešķirt šādas funkcijas:ātrā numuru
sastādīšana, līnijas statuss, konfidencialitāte,
netraucēšanas režīms (DND) un pakalpojumu vietrāži
(URL).

Administrators iestata programmējamas funkciju pogas
jūsu tālrunī.

Izmantojiet sesiju pogas, lai veiktu uzdevumus, piemēram,
atbildētu uz zvanu vai atsāktu aizturētu zvanu.

Krāsas norāda tālruņa statusu:

• Zaļa, deg— aktīvs zvans vai divvirzienu iekšējo
sakaru zvans.

• Zaļa, mirgo— aizturēts zvans.

• Dzeltena, deg— tiek izmantota konfidencialitāte,
vienvirziena iekšējo sakaru zvans, netraucēšanas
(DND) režīms, vai ir notikusi pierakstīšanās
meklēšanas grupā.

• Dzeltena, mirgo— ienākošais zvans vai atgriešanās
zvans.

• Sarkana, deg— tiek izmantota attālā līnija
(koplietotā līnija vai līnijas statuss).

• Sarkana, mirgo— attālā līnija ir aizturēta.

Līniju, līdzekļu un sesiju pogas
Cisco IP tālrunī

• Līniju un līdzekļu pogas
atrodas LCD ekrāna kreisajā
pusē. Sesiju pogas atrodas
LCD ekrāna labajā pusē.

• Reģionos, kur teksts tiek
lasīts no labās puses uz
kreiso, piemēram, arābu
valstīs, sesiju pogas atrodas
kreisajā pusē, bet līniju un
līdzekļu pogas ir izkārtotas
labajā pusē.

2.

Ļauj regulēt tālruņa ekrāna spilgtumu.Cisco IP tālruņa LCD krāsu
ekrāns ar fona apgaismojumu

• Cisco IP tālruņa LCD
pelēktoņu ekrāns ar
regulējamu kontrastu.

3.

Nodrošina piekļuvi īpašām funkcijām. LCD ekrānā tiek
parādītas funkcijas.

Izvēles taustiņi

• Šīs ir lielās pogas tieši zem
LCD ekrāna.

4
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AprakstsPieejamības funkcijaElements

Izmantojiet navigācijas gredzenu, lai LCD ekrānā
pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi. Poga
Atlasīt atrodas navigācijas ripas vidusdaļā

Izmantojiet pogu Atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā
ekrānā vai izvēlnē.

Izmantojiet poguAtbrīvot (beigt zvanu), lai beigtu zvanu
vai sesiju.

Navigācijas ripa (ietver
navigācijas gredzenu un pogu
Atlasīt)

• Navigācijas ripa atrodas tieši
virs papildtastatūras.

• Poga Atpakaļ navigācijas
ripas kreisajā pusē

• Poga Atbrīvot navigācijas
ripas labajā pusē

5.

Ļauj viegli piekļūt ziņojumiem, lietojumprogrammāmun
kontaktpersonām.

Poga Ziņojumi, poga
Lietojumprogrammas un poga
Kontaktpersonas

• Šīs trīs lielās pogas atrodas
tastatūras kreisajā pusē.

• Šajā pogu grupā poga
Ziņojumi ir atsevišķa poga
augšējā rindā. Zem pogas
Ziņojumi kreisajā pusē ir
pogaLietojumprogrammas,
bet poga Kontaktpersonas
atrodas labajā pusē.

6.

Ļauj izmantot šīs funkcijas jūsu tālrunī.Poga Aizturēt, poga Pārsūtīt un
poga Konference

• Šīs trīs lielās pogas atrodas
tastatūras labajā pusē.

• Šajā pogu grupā poga
Aizturēt ir atsevišķā poga
augšējā rindā. Zem pogas
Aizturēt kreisajā pusē ir
poga Pārsūtīt, bet poga
Konference atrodas labajā
pusē.

7.

Ļauj palielināt vai samazināt zvana vai skaņas skaļumu
klausulē, austiņās vai tālruņa skaļrunī.

Nospiediet pārslēdzēja taustiņa labo pusi, lai palielinātu
skaļumu; nospiediet pārslēdzēja taustiņa kreiso pusi, lai
samazinātu skaļumu.

Skaļuma taustiņš

• Šis taustiņš atrodas tālruņa
apakšā kreisajā pusē.

8.

Varat izmantot pogas to esošajā vai pazīstamajā
novietojumā. Uz taustiņa “5” ir izcilnis.

Standarta 12 taustiņu izkārtojums9
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AprakstsPieejamības funkcijaElements

Nodrošina skaņas paziņojumu par tālruņa statusu.

• Ieslēdziet un izslēdziet pogu Austiņas, Klusums
un Tālruņa skaļrunis, lai norādītu tālruņa statusu.

• Izmantojiet pogu Austiņas, lai ieslēgtu austiņas. Ja
austiņas ir ieslēgtas, deg pogas indikators. Lai izietu
no austiņu režīma, paceliet klausuli vai izvēlieties
Tālruņa skaļrunis .

• Pogu Klusums izmantojiet, lai izslēgtu vai izslēgtu
mikrofonu. Ja mikrofons ir izslēgts, poga ir
izgaismota. Izlsēdzot skaņu, tālrunis iepīkstas vienu
reizi; ieslēdzot skaņu, tālrunis iepīkstas divas reizes.

• Izmantojiet pogu Tālruņa skaļrunis, lai ieslēgtu
vai izslēgtu tālruņa skaļruni. Ja skaļrunis ir ieslēgts,
poga ir izgaismota.

PogaAustiņas,Tālruņa skaļrunis
un Klusums

• Šīs pogas atrodas tālruņa
labās puses apakšdaļā.

• Šajā pogu grupā poga
Klusums ir atsevišķa poga
apakšējā rindā. Virs pogas
Klusums kreisajā pusē ir
poga Austiņas, bet poga
Tālruņa skaļrunis atrodas
labajā pusē.

10

Pielāgojama pamatne

Varat pielāgot pamatni, nodrošinot optimālu tālruņa displeja skatīšanu un vieglu piekļuvi visām pogām un
taustiņiem.

Balss atgriezeniskā saite
Balss paziņojumi palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem izmantot savu Cisco IP tālruni. Kad šī funkcija
ir iespējota, balss uzvednes palīdz naviģēt pa tālruņa pogām, kā arī lietot un konfigurēt tālruņa funkcijas.
Balss arī nolasa ienākošā zvana zvanītāja ID, ekrānos parādīto informāciju, iestatījumus un pogu funkcijas.

Izmantojot šo funkciju, ir jāpatur prātā daži tālāk minētie svarīgie apsvērumi.

• Balss paziņojumi tiek iespējoti un atspējoti ar pogu Izvēlēt., kas atrodas navigācijas ripas centrā. Kad
tālrunis netiek lietots, ātri pieskarieties Izvēlēt. trīs reizes, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Balss
uzvedne brīdina jūs par šīs funkcijas statusu.

• Vienu reizi nospiediet izvēles taustiņu un funkcija Balss paziņojums nolasīs ar šo taustiņu saistītās
funkcijas informāciju. Ātri nospiediet izvēles taustiņu divreiz, lai izpildītu šo funkciju.

• Fiksētie taustiņi, piemēram, poga Kontaktpersonas, Lietojumprogrammas un Ziņojumi, tiek lietoti
atšķirīgi. Vienu reizi nospiediet fiksēto taustiņu, un balss nolasīs ekrāna nosaukumu, bet pēc tam—
informāciju par lietojumprogrammu vai iestatījumu, kas ir parādīts tālrunī.

Skaļums tiek regulēts ar pogu Skaļums. Lai noregulētu klausules skaļumu, paceliet bāzes stacijas klausuli
no ligzdas un nospiediet Skaļums. Ja izmantojat austiņas, izvēlieties pogu Austiņas un tad Skaļums. Ja
lietojat tālruņa skaļruni, izvēlieties Tālruņa skaļrunis un Skaļums.

Ja izvēlaties pogu Austiņas, bet nav pievienotas austiņas, iespējams, balss paziņojumi nebūs dzirdami.
Izvēlieties Tālruņa skaļrunis un jūs dzirdēsit balss paziņojumu vēlreiz.
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Sarunas laikā, lai nodrošinātu jūsu privātumu, balss paziņojumu dzirdēsit tikai jūs. Balss paziņojumi ir
pieejami tikai angļu valodas lietotājiem. Ja šī funkcija jums nav pieejama, tā jūsu tālrunī ir atspējota.

Saistītās tēmas
Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība, lappusē 103
Balss ātruma pielāgošana, lappusē 104

Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Jūsu tālruņa komplektācijā ir iekļautas standarta pieejamības funkcijas, kam nav nepieciešama iestatīšana
vai ir nepieciešama minimāla iestatīšana.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiedietLietojumprogrammas un atlasiet Informācija
par tālruni. Modeļa numura laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.
Attēls 8: Mobilitāte — pieejamības funkcijas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem — parādīts Cisco IP tālrunis 8861

Šajā tabulā ir aprakstīti Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņu pieejamības funkcijas lietotājiem ar kustību
traucējumiem.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Tabula 23: Pieejamības funkcijas cilvēkiem ar pārvietošanas grūtībām.

AprakstsPieejamības funkcijaElements

Ļauj piekļūt šādām funkcijām:

• Tālruņa līnijas un iekšējo sakaru līnijas (līniju
pogas)

• Ātrās numuru sastādīšanas numuri (ātrās
numuru sastādīšanas pogas, tostarp ātrās
numuru sastādīšanas līnijas statusa funkcija)

• Tīmekļa pakalpojumi, piemēram, personīgā
adrešu grāmata

• Tālruņa funkcijas, piemēram,
konfidencialitāte

Norāda tālruņa statusu.

• Zaļa, deg— aktīvs zvans vai divvirzienu
iekšējo sakaru zvans

• Zaļa, mirgo— aizturēts zvans

• Dzeltena, deg— tiek izmantota
konfidencialitāte, vienvirziena iekšējo sakaru
zvans, netraucēšanas (DND) režīms, vai ir
notikusi pierakstīšanās meklēšanas grupā

• Dzeltena, mirgo— ienākošais zvans vai
atgriešanās zvans

• Sarkana, deg— tiek izmantota attālā līnija
(koplietotā līnija vai līnijas statuss)

Izgaismotās pogas1

Ļauj viegli piekļūt tālruņa lietojumprogrammām,
balss ziņojumiem, korporatīvajiem un personīgajiem
direktorijiem, kā arī zvana funkcijām.

Lielas pogas, lai piekļūtu sadaļai
Lietojumprogrammas, Ziņojumi,
Kontaktpersonas, Aizturēt, Pārsūtīt
un Konference

2.

Norāda, vai tālruņa skaļrunis ir ieslēgts vai ne. Ja
skaļrunis ir ieslēgts, poga ir izgaismota.

Iebūvēts tālruņa skaļrunis3.

Ļauj viegli atrast tālruņa taustiņus. Piemēram,
taustiņam “5” ir izcilnis, pēc kura atrašanās vietas
varat noteikt citu taustiņu atrašanās vietu.

Sataustāmas un saskatāmas pogas un
funkcijas, tostarp izcilnis uz taustiņa “5”

4

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas
Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņus var uzstādīt pie sienas, izmantojot kādu no šiem sienas montāžas
komplektiem:

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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• Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas— izmanto, lai uzstādītu pie sienas vienu
tālruni.

• Cisco IP tālruņa 8800. sērijas komplekts montāžai pie sienas ar vienu KEM— izmanto, lai uzstādītu
pie sienas vienu tālruni kopā ar vienu taustiņu paplašināšanas moduli.

• Cisco IP tālruņa 8800. video sērijas komplekts montāžai pie sienas— izmanto, lai uzstādītu pie sienas
vienu videotālruni.

Cisco IP tālruņa 8800. video sērija un Cisco IP tālruņa 8800. sērija ar vienu KEM komplekts montāžai pie
sienas atbilst Americans with Disabilities Act (ADA) ADAAG 307.2. sadaļas Izvirzījumu ierobežojumi
prasībām attiecībā uz tālruņa uzstādīšanu pie sienas.

Cisco IP tālruņa 8800. video sērijas komplekts montāžai pie sienas ir nedaudz lielāks un neatbilst Americans
with Disabilities Act (ADA) ADAAG 307.2. sadaļas Izvirzījumu ierobežojumi prasībām attiecībā uz tālruņa
uzstādīšanu pie sienas.

Attēlā ir redzams tāda tālruņa sānskats, kas ir uzstādīts ar komplektu montāžai pie sienas.
Attēls 9: Tālruņa, kas uzstādīts, izmantojot komplektu montāžai pie sienas, sānskats

Tālruņa aparātprogrammatūra un jaunināšana
Tālrunī jau ir instalēta aparātprogrammatūra, kas atbilst zvanu kontroles sistēmai.

Dažkārt administrators jaunina tālruņa aparātprogrammatūru. Jaunināšana notiek fonā, pat, ja jūs tobrīd
izmantojat savu tālruni.

Tālruņa jaunināšanas atlikšana
Kad ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, tālrunī tiek parādīts logs Gatavs jaunināšanai un jūsu tālruņa
taimerī tiek sākta 15 sekunžu atpakaļskaitīšana. Ja neveiksit nekādas darbības, tiks veikta jaunināšana.

Jūs varat atlikt aparātprogrammatūras jaunināšanu par 1 stundu ne vairāk par 11 reizēm. Jaunināšana tiks
atlikta arī tad, ja veiksit vai saņemsit tālruņa zvanu.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Procedūra

Lai atliktu tālruņa jaunināšanu, atlasiet Aizkavēt.

Tālruņa aparātprogrammatūras jauninājuma norises skatīšana
Tālruņa aparātprogrammatūras jaunināšanas laikā jūs varat skatīt jaunināšanas norisi.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Nospiediet Iestatījumi.
Solis 3 Atlasiet Informācija par tālruni > Rādīt detaļas.
Solis 4 Atlasiet Sistēmas informācija un nospiediet Rādīt detaļas.
Solis 5 Nospiediet Iziet.

Enerģijas taupība
Administrators var samazināt enerģijas daudzumu, ko patērē tālruņa ekrāns, izmantojot tālāk minētās
iespējas.

• Power Save— izgaismojums vai ekrāns tiek izslēgts, kad tālrunis noteiktu laika periodu ir bijis neaktīvs.

• Power Save Plus— tālruņa ekrāns tiek ieslēgts un izslēgts noteiktā laikā atbilstoši jūsu darba grafikam.
Ja mainās jūsu darba laiks, varat sazināties ar administratoru, lai mainītu tālruņa konfigurāciju.

Piemēram, administrators var iestatīt tālruni, lai tas jūs brīdinātu 10 minūtes pirms izslēgšanās. Jūs saņemat
ziņojumu, ka tālrunis drīzumā tiks izslēgts, un saņemat paziņojumus šādos intervālos:

• četri signāli 10 minūtes pirms izslēgšanas;

• četri signāli 7 minūtes pirms izslēgšanas;

• četri signāli 4 minūtes pirms izslēgšanas;

• 15 signāli 30 sekundes pirms izslēgšanas.

Ja tālrunis ir aktīvs, tas gaida, līdz tas ir bijis neaktīvs iestatīto laika periodu, un pēc tam tas brīdina par atlikto
izslēgšanu.

Tālruņa ieslēgšana
Ja jūsu tālrunis tiek izslēgts, lai taupītu enerģiju, tālruņa ekrāns ir tukšs un tiek izgaismota poga Atlasīt.
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Procedūra

Lai atkal ieslēgtu tālruni, nospiediet Atlasīt.

Tālruņa līniju režīmi
Tālrunim var iestatīt vienu no šiem režīmiem:

• Parastas līnijas režīms—šajā režīmā pogām pa kreisi un pa labi no ekrāna ir atšķirīgas funkcijas. Parasti
pogas kreisajā pusē ir līniju pogas, bet pogas labajā pusē — līdzekļu pogas. Lokalizācijās, kur teksts
tiek lasīts no labās puses uz kreiso, līniju un līdzekļu pogas ir izkārtotas pretēji. Šo režīmu sauc arī par
sesijas līniju režīmu.

• Uzlabotas līnijas režīms— šajā režīmā pogas pa kreisi un pa labi no ekrāna var iestatīt kā līniju pogas.
Šajā režīmā tiek palielināts redzamo un izmantojamo tālruņa līniju skaits. Tiek rādīts brīdinājums par
ienākošu zvanu.

Saistītās tēmas
Izvēles taustiņu, līniju un līdzekļu pogas, lappusē 25

Parastas līnijas režīms
Kad tālrunī ir iestatīts parastas (sesijas) līnijas režīms, ar to var mijiedarboties tālāk aprakstītajos veidos.

• Izmantojiet logu Jauns zvans, lai veiktu zvanu.

• IzvēlietiesAtbildēt, lai atbildētu uz zvanu, ja vien tālrunī nav iestatīts brīdinājums par ienākošu zvanu.
Ja tālrunī ir iestatīts brīdinājums par ienākošu zvanu, izvēlieties Atbildēt, Noraidīt vai Ignorēt.

• Ir pieejamas piecas līniju pogas. Ja tālrunis ir savienots ar mobilo ierīci vai planšetdatoru, izmantojot
Bluetooth, ir pieejamas tikai četras līniju pogas.

Aparātprogrammatūras laidiens 12.6 (1) ieviesa uzlabotu sesijas līnijas režīmu. Tagad visi izejošie zvani tiek
apstrādāti primārajā līnijā, ja vien nav izvēlēta cita līnija. Ja jums ir zvani vairākās rindiņās, zvani tiek
apstrādāti pēc kārtas. Kad beidzas pēdējais zvans, tālrunis atgriežas primārajā līnijā.

Uzlabotas līnijas režīms
Ja tālrunī ir iestatīts uzlabotās līnijas režīms, ar tālruni var mijiedarboties tālāk aprakstītajos veidos.

• Izvēlieties tālruņa līniju un ievadiet tālruņa numuru, lai veiktu zvanu. Nesen veikto zvanu sarakstā tiek
rādīti izsauktajam numuram līdzīgi numuri.

• Izvēlieties Atbildēt, Noraidīt Ignorēt, lai reaģētu uz zvaniem.

• Ir pieejamas desmit līniju pogas.

Neatbildētos zvanus varat aplūkot, nospiežot līnijas pogu, lai zvanu logā parādītu attiecīgās līnijas
neatbildētos zvanus. Neatbildēto zvanu skaitītājs tiek nodzēsts, kad atgriežaties sākuma ekrānā.
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Tas atkarīgs no tā, kā uzlabotais līnijas režīms ir konfigurēts, bet jūs ieraudzīsit zvanu savienojuma statusu
un līnijas etiķeti ar vienu no šīm kombinācijām:

• Zvanītāja vārds un līnija, kas saņem zvanu.

• Zvanītāja direktorija numurs un līnija, kas saņem zvanu.

• Zvanītāja vārds un direktorija numurs.

• Zvanītāja direktorija numurs.

Tiek identificēti arī pāradresētie zvani.

Papildu palīdzība un informācija
Ja jums rodas jautājumi par funkciju pieejamību tālrunī, jums vajadzētu sazināties ar administratoru.

Cisco tīmekļa vietnē (https://www.cisco.com) atrodama plašāka informācija par tālruņiem un zvanu kontroles
sistēmām.

• Īsās lietošanas pamācības un lietotāju rokasgrāmatas angļu valodā atrodamas šajā vietnē:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html

• Pamācības un rokasgrāmatas citās valodās atrodamas šajā vietnē:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html

• Licencēšanas informācija atrodama šajā vietnē:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-licensing-information-listing.html

Pieejamības funkcijas
Cisco IP tālruņi nodrošina pieejamības funkcijas vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem
ar dzirdes un kustību traucējumiem.

Detalizētu informāciju par pieejamības funkcijām šajos tālruņos skatiet vietnē http://www.cisco.com/c/en/
us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html.

Plašāku informāciju par pieejamību varat arī atrast šajā Cisco tīmekļa vietnē:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html

Problēmu novēršana
Problēmas iespējamas šādos gadījumos:

• Tālrunis nevar sazināties ar zvanu kontroles sistēmu.

• Zvanu kontroles sistēmā radušās sakaru vai iekšējas problēmas.
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• Tālrunim radušās iekšējas problēmas.

Ja jums rodas problēmas, jūsu administrators var palīdzēt traucējummeklēšanā un novērst problēmas cēloni.

Kā atrast informāciju par tālruni
Administrators var pieprasīt informāciju par tālruni. Šī informācija unikāli identificē tālruni problēmu
novēršanai.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Sistēmas informācija.
Solis 3 Atlasiet Tālruņa informācija.
Solis 4 (Neobligāts) Lai skatītu aktīvo slodzes informāciju, nospiediet Rādīt detalizētu informāciju.

Solis 5 Nospiediet Iziet.

Ziņošana par zvanu kvalitātes problēmām
Jūsu administrators var īslaicīgi konfigurēt tālruni, izmantojot kvalitātes ziņošanas rīku (QRT), lai novērstu
darbības problēmas. Atkarībā no konfigurācijas QRT var izmantot, lai:

• nekavējoties ziņotu par pašreizējā zvana audio problēmu;

• kategoriju sarakstā izvēlētos vispārīgu problēmu un izvēlētos iemeslu kodus.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Ziņot par kvalitāti.
Solis 2 Ritiniet un izvēlieties vienumu, kas vislabāk atbilst jūsu problēmai.
Solis 3 Nospiediet izvēles taustiņu Atlasīt, lai nosūtītu informāciju sistēmas administratoram.

Ziņošana par visām tālruņa problēmām
Varat izmantot Cisco Collaboration ProblemReport Tool (PRT) rīku, lai apkopotu un nosūtītu tālruņa žurnālus,
kā arī ziņotu par problēmām administratoram. Ja redzat paziņojumu, ka PRT augšupielāde nav izdevusies,
problēmas ziņojums ir saglabāts tālrunī, un jums vajadzētu brīdināt savu administratoru.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Tālruņa informācija > Ziņot par problēmu.
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Solis 3 Atlasiet Iestatījumi > Sistēmas informācija > Ziņot par problēmu.
Solis 4 Laukos Problēmas datums un Problēmas laiks ievadiet datumu un laiku, kurā saskārāties ar problēmu.
Solis 5 Izvēlieties Problēmas apraksts.
Solis 6 Izvēlēties aprakstu no redzamā saraksta un nospiediet Iesniegt.

Zaudēts tālruņa savienojums
Dažreiz tālrunis zaudē savienojumu ar tālruņa tīklu. Kad savienojums ir zaudēts, jūsu tālrunī redzams
ziņojums.

Ja savienojuma zaudēšanas brīdī ir aktīvs zvans, tas tiek turpināts. Tomēr nav pieejami visi parastie tālruņa
līdzekļi, jo dažiem līdzekļiem ir nepieciešama informācija no zvanu kontroles sistēmas. Piemēram, izvēles
taustiņi var nedarboties, kā paredzēts.

Kad tālrunis atkārtoti izveidos savienojumu ar zvanu kontroles sistēmu, tālruni atkal varēs izmantot kā
parasti.

Cisco viena gada ierobežotās aparatūras garantijas noteikumi
Uz jūsu aparatūras garantiju un garantijas periodā pieejamiem pakalpojumiem attiecas īpaši noteikumi.

Jūsu oficiālais garantijas paziņojums, tai skaitā garantijas un licenču līgumi, kas attiecas uz Cisco
programmatūru, ir pieejams vietnē Cisco.com šajā URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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N O D A Ļ A 2
Zvani

• Skaņas celiņa izvēle, lappusē 47
• Zvanu veikšana, lappusē 48
• Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvanu, lappusē 54
• Atbildēšana uz zvaniem, lappusē 54
• Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans, lappusē 59
• Videozvani, lappusē 61
• Zvana skaņas izslēgšana, lappusē 63
• Zvanu aizturēšana, lappusē 63
• Zvanu pāradresēšana, lappusē 66
• Zvana pārsūtīšana citai personai, lappusē 67
• Konferences zvani un sapulces, lappusē 67
• Iekšējo sakaru zvani, lappusē 70
• Zvanu pārraudzīšana un ierakstīšana, lappusē 71
• Prioritārie zvani, lappusē 72
• Vairākas līnijas, lappusē 73
• Mobilās ierīces un galda tālrunis, lappusē 77
• Balss pasts, lappusē 84

Skaņas celiņa izvēle
Kad veicat vai saņemat zvanu, skaņas celiņš ved uz pēdējo ierīci, ko izmantojāt— uz klausuli, austiņām
vai tālruņa skaļruni. Šajā sarakstā ir aprakstīti visi scenāriji:

• Kad veicat vai saņemat zvanu, paceliet klausuli, un visi zvani tiks maršrutēti uz klausuli, līdz jūs
izvēlēsities Austiņas vai Tālruņa skaļrunis .

• Kad veicat vai saņemat zvanu, izvēlieties Austiņas , un visi zvani tiks maršrutēti uz austiņām, līdz
jūs pacelsit klausuli vai izvēlēsities Tālruņa skaļrunis .

Ja administrators iestata austiņas kā jūsu tālruņa skaņas celiņu, tad varat noņemiet klausuli un izmantot
austiņas. Šī iespēja ir ideāli piemērota ikvienam, kas dod priekšroku austiņu sniegtajām ērtībām. Taču
pirmoreiz zvanot vai atbildot uz zvanu, jums vienalga būs jāatlasa Austiņas.
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• Kad veicat vai saņemat zvanu, atlasiet Tālruņa skaļrunis , un visi zvani tiks maršrutēti uz jūsu
skaļruni, līdz jūs pacelsit klausuli vai izvēlēsities Austiņas .

Saistītās tēmas
Pogas un aparatūra, lappusē 22

Zvanu veikšana
Jūsu tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglojuši zvanu veikšanu.

Zvana veikšana
Lai veiktu zvanu, izmantojiet savu tālruni tāpat kā jebkuru citu tālruni.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet numuru un paceliet klausuli.
Solis 2 Ievadiet numuru un nospiediet Zvanīt.

Zvanīšana, izmantojot skaļruni
Izmantojiet tālruņa skaļruni, lai veiktu zvanus brīvroku režīmā. Ņemiet vērā, ka arī jūsu kolēģi, iespējams,
dzirdēs jūsu zvanu.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.

Solis 2 Nospiediet Skaļrunis .

Zvana veikšana, izmantojot standarta austiņas
Sarunām brīvroku režīmā izmantojiet austiņas, lai netraucētu kolēģi un sarunas būtu privātas.

Procedūra

Solis 1 Pievienojiet austiņas.
Solis 2 Ievadiet numuru, izmantojot papildtastatūru.
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Solis 3 Nospiediet Austiņas .

Zvanīšana, izmantojot tālruņa vai video adresi
Dažreiz var būt norādīts ne vien personas tālruņa numurs, bet arī tālruņa vai video adrese, ko arī var izmantot
zvana veikšanai.

Adrese var būt līdzīga e-pasta adresei, piemēram, lietotājvārds1@paraugs.com, vai arī tajā var būt
cipari, piemēram, lietotājvārds2@209.165.200.224.

Ja gan jums, gan personai, kurai zvanāt, ir video tālruņi, varēsit viens otru redzēt.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Jauns zvans.
Solis 2 Nospiediet ABC, lai varētu ievadīt tekstu, izmantojot tastatūru.
Solis 3 Tastatūrā nospiediet cipara taustiņu, lai skatītu pieejamās iespējas, un pēc tam atkārtoti nospiediet cipara

taustiņu, lai pārvietotos pa šīm iespējām.

Piemēram, nospiediet ciparu 1 trīs reizes, lai ievadītu simbolu @.

Solis 4 Nospiediet Zvanīt.

Numura atkārtošana
Jūs varat zvanīt uz pēdējo sastādīto tālruņa numuru.

Procedūra

Solis 1 (Neobligāts) Izvēlieties līniju.
Solis 2 Nospiediet Atkārtot.

Ātrā numuru sastādīšana
Jūs varat piešķirt pogas vai kodus, lai ātri sastādītu to personu numurus, kam bieži zvanāt. Lai varētu izmantot
ātrās numuru sastādīšanas funkcijas, konfigurējiet ātro numuru sastādīšanas pogu pašapkalpošanās portālā
vai tālrunī. Ātrās numuru sastādīšanas pogas, kas konfigurētas tālrunī, netiek parādītas pašapkalpošanās
portālā.

Jūs varat piešķirt kodus, lai ātri sastādītu to personu numurus, kam bieži zvanāt. Lai varētu izmantot ātrās
numuru sastādīšanas funkcijas savā tālrunī, iestatiet ātro numuru sastādīšanu pašapkalpošanās portālā.
Ātrās numuru sastādīšanas kodi ļauj sastādīt tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta kā
saīsinātā numuru sastādīšana).
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Atkarībā no konfigurācijas tālrunis var atbalstīt šīs funkcijas:

• ātrās numuru sastādīšana pogas— sastādiet tālruņa numuru, izmantojot vienu vai vairākas līniju pogas,
kas iestatītas ātrai numuru sastādīšanai;

• ātrās numuru sastādīšanas kodi— sastādiet tālruņa numuru, izmantojot kodu (reizēm tiek apzīmēta
kā saīsinātā numuru sastādīšana).

Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20
Ātrās numuru sastādīšanas numuri, lappusē 21

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas pogu
Katram tālruņa modelim ir noteikts tālruņa līdzekļiem pieejamo līniju skaits. Katra līdzekļa darbībai
nepieciešama viena līnija, tādēļ ne visas līnijas ir pieejamas ātrās sastādīšanas numuriem. Dažas līnijas var
izmantot arī citiem līdzekļiem. Ja pievienojat vairāk ātrās sastādīšanas numuru nekā pieejamo līniju, pārējie
ātrās sastādīšanas numuri tālrunī netiek parādīti.

Piemēram, ja pievienojat 10 ātrās sastādīšanas numurus, bet tālrunī ir 7 līnijas, tikai 7 ātrās sastādīšanas
numuri tiek parādīti tālrunī.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiedietLietojumprogrammas un atlasiet Informācija
par tālruni. Modeļa numura laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Pirms sākt darbu

Izveidojiet ātrās numuru sastādīšanas kodus pašapkalpošanās portālā.

Procedūra

Nospiediet ātrās numuru sastādīšanas pogu .

Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20

Zvana veikšana ar ātrās numuru sastādīšanas kodu

Pirms sākt darbu

Izveidojiet ātrās numuru sastādīšanas kodus pašapkalpošanās portālā.

Procedūra

Solis 1 Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Ātrā numuru sastādīšana.
Solis 2 Ievadiet ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Ātrā zvanīšana.
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Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20

Zvana veikšana ar ātrās zvanīšanas pogu

Pirms sākt darbu

Jums ir jāiestata ātrās numuru sastādīšanas kodi jūsu personiskajā sarakstā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Ātrā zvanīšana.
Solis 2 Pierakstieties personiskajā sarakstā.
Solis 3 Izvēlieties Personiskā ātrā zvanīšana.
Solis 4 Izvēlieties ātrās numuru sastādīšanas kodu un pēc tam nospiediet izvēles taustiņu Sastādīt.

Saistītās tēmas
Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai, lappusē 89

Pogas Ātrā numuru sastādīšana pievienošana no sava tālruņa
Varat konfigurēt ātrās numuru sastādīšanas pogu tālrunī vai Self Care portālā. Taču ātrās numuru sastādīšanas
pogas, kas ir konfigurētas tālrunī, netiek rādītas Self Care portālā.

Šī funkcija tiek atbalstīta Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņos un šādos taustiņu paplašinājuma moduļos:

• Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis

• Cisco IP tālruņa 8851 un 8861 taustiņa paplašinājuma modulis

• Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma modulis

Funkcija Atiestatīt visu noņem visas ātrās numuru sastādīšanas pogas, kas ir izveidotas jūsu tālrunī.

Procedūra

Solis 1 Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
Solis 2 Laukā Vārds ievadiet vārdu, kam piesaistīts ātrās numura sastādīšanas numurs.
Solis 3 Laukā Numurs ievadiet tālruņa numuru. Ievadiet visus ciparus, kas nepieciešami zvana veikšanai.
Solis 4 Izvēlieties Lietot, lai saglabātu ātrās numura sastādīšanas numuru.

Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20
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Pogas Ātrā numuru sastādīšana maiņa savā tālrunī
Ja nevarat piekļūt pašapkalpošanās portālam, varat izmantot savu tālruni, lai mainītu vai rediģētu ātrās
numuru sastādīšanas pogu. Taču tas neattiecas uz ātrās numuru sastādīšanas pogām, kas izveidotas no
pašapkalpošanās portāla, vai no pakalpojuma Cisco Unified Communications Manager, ko nodrošina
administrators.

Procedūra

Solis 1 Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
Solis 2 Laukā Vārds ievadiet jaunu vārdu, kas piesaistīts ātrās numura sastādīšanas numuram, ja nepieciešams.
Solis 3 Laukā Numurs ievadiet jaunu tālruņa numuru, ja nepieciešams. Ievadiet visus ciparus, kas nepieciešami

zvana veikšanai.
Solis 4 Izvēlieties Lietot, lai saglabātu ātrās numura sastādīšanas numuru.

Pogas Ātrā numuru sastādīšana dzēšana savā tālrunī
Varat izmantot savu tālruni, lai dzēstu ātrās numuru sastādīšanas pogu. Šis paņēmiens darbojas tikai tad,
ja ātrās numuru sastādīšanas pogas esat pievienojis tālrunī. Tas neattiecas uz ātrās numuru sastādīšanas
pogām, kas pievienotas pašapkalpošanās portālā vai ko pakalpojumāCiscoUnified CommunicationsManager
ir pievienojis administrators.

Procedūra

Solis 1 Turiet nospiestu līnijas taustiņu 2 sekundes.
Solis 2 Atlasiet Dzēst.
Solis 3 Izvēlieties Jā, lai apstiprinātu savu izvēli.

Zvanīšana starptautiskam tālruņa numuram
Jūs varat veikt starptautiskus zvanus, ja pirms numura ievadāt pluszīmi (+).

Procedūra

Solis 1 Turiet nospiestu zvaigznīti (*) vismaz 1 sekundi.

Pluszīme (+) tiek parādīta kā pirmā rakstzīme tālruņa numurā.

Solis 2 Ievadiet tālruņa numuru.
Solis 3 Nospiediet Zvanīt vai gaidiet 10 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas reizes, lai veiktu zvanu

automātiski.
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Paziņojuma saņemšana par adresāta pieejamību
Ja zvanāt kādai personai, un līnija ir aizņemta vai nav atbildes, varat saņemt paziņojumu ar īpašu zvana
signālu un ziņojumu, kad šī persona būs pieejama.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Atzvans, kad dzirdat aizņemto signālu vai zvana izsaukšanas skaņu.
Solis 2 Nospiediet Iziet, lai izietu no apstiprinājuma ekrāna loga.
Solis 3 Kad dzirdat zvana signālu, kas liecina par personas pieejamību un redzat ziņojumu, nospiediet Zvanīt, lai

atkārtotu zvanu.

Zvani, kam nepieciešams norēķinu kods vai autorizācijas kods
Administrators var pieprasīt, lai pēc tālruņa numura sastādīšanas ievadāt norēķinu kodu vai autorizācijas
kodu (vai abus kodus). Norēķinu kods, saukts par klienta satura kodu, tiek izmantots grāmatvedības vai rēķinu
sagatavošanas vajadzībām. Autorizācijas kods, saukts par piespiedu autorizācijas kodu, kontrolē piekļuvi
noteiktiem tālruņa numuriem.

Ja ir vajadzīgs norēķinu kods, tālruņa ekrānā tiek rādīts paziņojums Ievadiet klienta satura
kodu, sastādītais numurs mainās uz “********”, un atskan īpašs signāls.

Ja ir vajadzīgs norēķinu kods, tālruņa ekrānā tiek parādīts ziņojums Ievadiet klienta satura
kodu. Ievadiet norēķinu kodu. Tālruņa ekrānā tiek parādīts ievadītais norēķinu kods, un atskan īpašs signāls.

Ja ir vajadzīgs autorizācijas kods, tālruņa ekrānā tiek rādīts paziņojums Ievadiet autorizācijas
kodu, sastādītais numurs mainās uz “********”, un atskan īpašs signāls. Drošības nolūkos tālruņa ekrānā
sastādītā numura vietā tiek rādīti zvaigznītes simboli “*”.

Ja ir vajadzīgs gan norēķinu kods, gan autorizācijas kods, vispirms tiek prasīts norādīt autorizācijas kodu.
Pēc tam tiek prasīts norēķinu kods.

Saistītās tēmas
Ātrās numuru sastādīšanas numuri, lappusē 21

Droši zvani
Jūsu administrators var gādāt par to, lai neļautu personām ārpus jūsu uzņēmuma traucēt jūsu zvanus. Ja
sarunas laikā tālrunī tiek rādīta slēdzenes ikona, tālruņa zvans ir drošs. Atkarībā no tālruņa konfigurācijas,
iespējams, būs jāpierakstās pirms zvana veikšanas vai arī pirms klausulē tiks atskaņots drošības skaņas
signāls.
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Zvanīšana, izmantojot tālruņa līnijas zvanu
Dažās darbavietās ir tālrunis, kas paredzēts ārkārtas un uzticības dienesta zvaniem. Šie tālruņi automātiski
izsauks izvēlēto numuru, kad jūs pacelsiet klausuli, un ir populāras izvēles liftiem, viesnīcu lobijiem vai
drošības kabīnēm.

Lielākā daļa uzticības dienesta tālruņu neļauj sastādīt tālruņa numuru. Tie ir noteikti tālruņi, kas zvana uz
vienu tālruņa numuru. Tomēr daži uzticības dienesta tālruņi ļauj veikt zvanu. Ja šī funkcija ir konfigurēta,
tad jums ir līdz 15 sekundēm, lai veiktu zvanu. Pretējā gadījumā zvans automātiski tiek nosūtīts uz uzticiības
dienesta tālruņa numuru.

Procedūra

Solis 1 Paceliet tālruņa klausuli un gaidiet, līdz tiek veikts zvans.
Solis 2 (Neobligāts) Sastādiet tālruņa numuru.

Atbildēšana uz zvaniem
Jūsu Cisco tālrunis darbojas tāpat kā parasts tālrunis. Bet mēs esam atvieglojuši atbildēšanu uz zvaniem.

Atbildēšana uz zvanu

Procedūra

Kad tālrunis zvana, nospiediet mirgojošo līnijas pogu, lai atbildētu uz zvanu.

Atbildēšana uz gaidošu zvanu
Aktīva zvana laikā par gaidošu zvanu liecina viens pīkstiens un līnijas pogas mirgošana.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet līnijas pogu.
Solis 2 (Neobligāts) Ja ir vairāk nekā viens gaidošs zvans, izvēlieties ienākošo zvanu.
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Zvana noraidīšana
Jūs varat nosūtīt ienākošo zvanu uz balss pasta sistēmu (ja konfigurēts). Ja nav iestatīts, zvans tiek noraidīts
un zvanītājs dzird signālu par aizņemtību.

Procedūra

Solis 1 Noraidiet zvanu, veicot vienu no tālāk aprakstītajām darbībām.

• Nospiediet Noraidīt.
• Ja jums ir vairāki ienākošie zvani, iezīmējiet ienākošo zvanu un nospiediet Noraidīt.

Solis 2 Nospiediet Noraidīt.

Zvana ignorēšana
Ja nevēlaties tikt traucēts, varat ignorēt ienākošu zvanu. Zvans tiek nosūtīts uz balss pastu.

Procedūra

Lai ignorētu zvanu, veiciet vienu no šīm darbībām:

• izvēlieties Ignorēt;
• nospiediet pogu Skaļums uz leju vienu reizi, lai izslēgtu ienākošā zvana signālu, un pēc tam ļaujiet, lai
ienākošais zvans tiek nosūtīts uz jūsu balss pastu vai iepriekšnoteiktu tālruņa numuru.

Režīma Netraucēt ieslēgšana
Ieslēdziet netraucēšanas režīmu (DND), lai izslēgtu tālruņa skaņu un slēptu ienākošo zvanu paziņojumus,
ja jums ir nepieciešams izvairīties no traucējumiem.

Ja ir ieslēgts DND režīms, ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru, piemēram, balss pastu, ja tas ir
iestatīts.

Ja DND režīms ir ieslēgts, tālruņa ekrāna galvenes sadaļa maina krāsu un tālruņa ekrānā tiek parādīts uzraksts
Netraucēt.

Ja ieslēgsit DND režīmu, tas ietekmēs visas līnijas jūsu tālrunī. Taču jūs vienmēr saņemsit iekšējo sakaru
un ārkārtas zvanus, pat ja ir ieslēgts DND režīms.

Ja jūsu tālrunī ir iestatīta vairāklīmeņu prioritāte un priekšrocība (MLPP), par prioritātes zvaniem ziņos īpašs
zvana signāls pat tad, ja ir ieslēgts netraucēšanas režīms (DND).
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Procedūra

Solis 1 Nospiediet Netraucēt, lai ieslēgtu DND režīmu.
Solis 2 Vēlreiz nospiediet Netraucēt, lai izslēgtu DND režīmu.
Solis 3 Nospiediet Izslēgt DND, lai izslēgtu režīmu DND.

Atbildēšana uz kolēģa tālruni (atbildēšana uz zvanu)
Ja veicat zvanu apkalpošanas pienākumus kopā ar kolēģiem, varat atbildēt uz zvanu, kas ienāk kolēģa
tālrunī. Vispirms administratoram ir jūs jāiekļauj vismaz vienā grupā atbildēšanai uz zvaniem.

Atbildēšana uz zvanu jūsu grupā (pārtveršana)
Jūs varat atbildēt uz zvanu no cita tālruņa, kas ir jūsu grupā atbildēšanai uz zvaniem. Ja pārtveršanai ir
pieejami vairāki zvani, jūs atbildēsit uz vecāko no tiem.

Procedūra

Solis 1 (Neobligāts) Nospiediet līnijas pogu.
Solis 2 Nospiediet Pārtvert, lai pārsūtītu jūsu pārtveršanas grupas ienākošo zvanu uz tālruni.
Solis 3 Nospiediet Atbildēt, lai izveidotu savienojumu ar zvanu, kad tas tiek saņemts.

Atbildēšana uz zvanu no citas grupas (atbildēšana uz grupas zvanu)
Atbildēšana uz grupas zvanu ļauj jums atbildēt uz zvanu tālrunī, kas atrodas ārpus jūsu grupas atbildēšanai
uz zvaniem. Jūs varat izmantot numuru atbildēšanai uz grupas zvanu vai zvanu saņemošās tālruņa līnijas
numuru, lai pārtvertu zvanu.

Procedūra

Solis 1 (Neobligāts) Nospiediet līnijas pogu.
Solis 2 Nospiediet Atbildēšana uz grupas zvanu.
Solis 3 Veiciet vienu no šīm darbībām:

• Ievadiet tās tālruņa līnijas numuru, kurā atrodas zvans, ko vēlaties pārtvert.

Piemēram, ja zvans tiek saņemts līnijā 12345, ievadiet 12345.

• Ievadiet numuru atbildēšanai uz grupas zvanu.
• Nospiediet ātro numuru sastādīšanu un izvēlieties ātrā zvana numuru. Izmantojiet navigācijas klasteri,
lai pārvietotos augšup un lejup ātrās numuru sastādīšanas logā, un izvēlētos ātrā zvana numuru.
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Solis 4 Nospiediet Atbildēt, lai izveidotu savienojumu ar zvanu, kad tas tiek saņemts.

Atbildēšana uz zvanu no saistītas grupas (atbildēšana uz citu zvanu)

Procedūra

Solis 1 (Neobligāts) Nospiediet līnijas pogu.
Solis 2 Nospiediet Pārtvert, lai atbildētu uz zvanu jūsu pārtveršanas grupā vai ar tālruni saistītā grupā.
Solis 3 Ja zvans tiek saņemts, nospiediet Atbildēt, lai savienotos ar zvanu, kad tas tiek saņemts.

Atbildēšana uz zvanu meklēšanas grupā
Organizācijas, kas saņem daudzus ienākošos zvanus, var izmantot meklēšanas grupas, lai sadalītu zvanu
slodzi. Jūsu administrators izveido meklēšanas grupu ar virkni saraksta numuru. Tālruņi zvana atkarībā no
meklēšanas secības, ko jūsu administrators ir norādījis meklēšanas grupai. Ja jūs esat meklēšanas grupas
biedrs, jums ir jāpierakstās grupā, ja vēlaties saņemt zvanus. Ja nevēlaties saņemt zvanus savā tālrunī, jums
ir jāizrakstās no grupas.

Atkarībā no tā, cik meklēšanas grupas ir konfigurētas, jūs, iespējams, redzēsit šādu informāciju, kas redzama
zvana brīdinājumā:

• Līnija, kas saņem zvanu.

• Direktorija numurs ienākošajam zvanam.

• Meklēšanas grupas nosaukums vai pilota numurs.

Pirms sākt darbu

Jums ir jāpierakstās meklēšanas grupā, lai saņemtu meklēšanas grupas zvanus.

Procedūra

Ja tālrunis saņem meklēšanas grupas zvanu, atbildiet uz to.

Pierakstīšanās meklēšanas grupā un izrakstīšanās no tās
Izrakstieties no savas meklēšanas grupas, lai turpmāk no tās nesaņemtu zvanus. Jūs turpināsit saņemt zvanus,
kas ir adresēti tieši jums.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Meklēšanas grupa, lai pierakstītos.
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Solis 2 Nospiediet Meklēšanas grupa vēlreiz, lai izrakstītos.

Zvanu rindas skatīšana meklēšanas grupā
Jūs varat izmantot rindas statistiku, lai pārbaudītu meklēšanas grupas rindas statusu. Rindas statusā tiek
parādīta šāda informācija:

• meklēšanas grupas izmantotais tālruņa numurs;

• zvanītāju skaits katrā meklēšanas grupas rindā;

• ilgākais gaidīšanas laiks.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Rindas statuss.
Solis 2 Nospiediet Atjaunināt, lai atsvaidzinātu statistiku.
Solis 3 Nospiediet Iziet.

Automātiska atbildēšana uz zvaniem
a jūsu tālrunī ir iestatīta automātiska atbildēšana uz zvaniem, jums nav jāveic papildu darbības, kad tālrunis
zvana. Pēc tam, kad tālruņa zvana signāls ir atskanējis vienu reizi, zvans tiek automātiski savienots, izmantojot
tālruņa skaļruni.

Ja vēlaties atbildēt uz zvanu, izmantojot austiņas, vispirms iestatiet austiņas.

Ja automātiski atbildat uz zvaniem tālruņa skaļrunī un zvana laikā izvēlaties austiņas, nākamais ienākošais
zvans tiks automātiski atbildēts austiņās. Ja automātiski atbildat uz zvaniem austiņās un zvana laikā izvēlaties
skaļruni, nākamais ienākošais zvans automātiski atskanēs skaļrunī. Automātiskā atbildēšana nodrošina to,
ka uz zvanu tiek atbildēts; šī funkcija nemaina jūsu iepriekšējam zvanam izmantoto atrašanās vietu.

Procedūra

Solis 1 Pievienojiet tālrunim austiņas.

Solis 2 Pārliecinieties, vai iedegas poga Austiņas .
Solis 3 Kad tālrunis automātiski atbild uz ienākošo zvanu, runājiet ar zvanītāju, izmantojot austiņas.

Ja vairs nevēlaties izmantot austiņas, paceliet klausuli, un notiks izeja no austiņu režīma.
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Aizdomīga zvana izsekošana
Ja saņemat nevēlamus vai nepatīkamus zvanus, izmantojiet ļaunprātīgu zvanu identifikāciju (MCID), lai
brīdinātu administratoru. Jūsu tālrunis administratoram nosūta klusu paziņojumu ar informāciju par zvanu.

Procedūra

Nospiediet Ziņot par zvanītāju.

Zvanu atzīmēšana statusā Surogātpasta zvans
Varat izmantot līdzekli Surogātpasta atzīmēšana, lai samazinātu saņemto nevēlamo tālruņa zvanu skaitu.
Izmantojot šo līdzekli, jūs norādāt tālruņa numuru kā iespējami krāpniecisku zvanu vai kā telemārketinga
zvanu. Ja zvans tiek atzīmēts kā krāpniecisks, tas tiek noraidīts un numurs tiek bloķēts, lai nevarētu jums
zvanīt vēlreiz. Ja jūs atzīmējat zvanu kā telemārketinga zvanu, tas sasniedz jūs. Tomēr zvaniem no šī numura
Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā
Vēsture tiek parādīta ikona.

Administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli. Kad atspējots, izvēles taustiņš nav redzams, surogātpasta
saraksts ir tukšs, un to nevar skatīt un papildināt. Ja līdzeklis tika iespējots un administrators to atspējo,
tālrunis izdzēš surogātpasta sarakstu.

Jūs varat skatīt un rediģēt savu surogātpasta zvanu sarakstu izvēlnē Iestatījumi. Surogātpasta zvanu sarakstā
var būt līdz 150 zvaniem.

Nevēlama aktīvā zvana atzīmēšana
Varat atzīmēt aktīvu zvanu kā krāpniecisku vai kā telemārketinga speciālista zvanu. Tas palīdz samazināt
nevēlamu zvanu skaitu. Surogātpasta zvanu sarakstā var būt līdz 150 zvaniem. Varat pievienot vairāk nekā
150 zvanu, bet tie netiks parādīti jūsu sarakstā.

Procedūra

Solis 1 Zvana laikā nospiediet opciju Atzīmēt surogātpastu.
Solis 2 Izvēlieties tālruņa numura statusu.

• Iespējama krāpšana: ienākošie zvani no šī numura tiek noraidīti un bloķēti, ja zvans tiek atkārtots.
• Telemārketinga pārstāvis: ienākošie zvani no šī numura jūs sasniedz. Tomēr šiem zvaniem Ienākošā
zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture
tiek parādīta ikona.

Solis 3 Nospiediet Lietot.
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Nevēlama videozvana atzīmēšana
Varat atzīmēt aktīvo videozvanu kā krāpniecisku vai kā telemārketinga speciālista zvanu. Tas palīdz samazināt
nevēlamu videozvanu skaitu.

Procedūra

Solis 1 Videozvana laikā nospiediet Zvanu saraksts.
Solis 2 Nospiediet Atzīmēt surogātpasta zvanu.
Solis 3 Izvēlieties tālruņa numura statusu.

• Iespējama krāpšana: ienākošie zvani no šī numura tiek noraidīti un bloķēti, ja zvans tiek atkārtots.
• Telemārketinga pārstāvis: ienākošie zvani no šī numura jūs sasniedz. Tomēr šiem zvaniem Ienākošā
zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture
tiek parādīta ikona.

Solis 4 Nospiediet Lietot.

Nevēlama nesena zvana atzīmēšana
Varat atzīmēt nesen saņemtu zvanu vai nu kā krāpniecisku zvanu, vai kā telemārketinga speciālista zvanu.
Nākamajā zvanīšanas reizē krāpnieciski zvani tiek bloķēti. Telemārketinga speciālista zvans jūs sasniedz.
Tomēr šiem zvaniem Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums Telemārketinga pārstāvis, un
tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Surogātpasta zvanu sarakstā var būt līdz 150 zvaniem. Varat pievienot vairāk nekā 150 zvanu, bet tie netiks
parādīti jūsu sarakstā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Zvanu vēsture.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.

Solis 3 Izmantojiet navigācijas ripu un izvēlieties savu neseno zvanu sarakstā iekļauto tālruņa numuru.
Solis 4 Nospiediet Atzīmēt surogātpasta zvanu.
Solis 5 Izvēlieties tālruņa numura karodziņu.

• Iespējama krāpšana: no šī numura saņemtie zvani tiek bloķēti.
• Telemārketinga pārstāvis: zvaniem no šī numura Ienākošā zvana brīdinājumā tiek parādīts nosaukums
Telemārketinga pārstāvis, un tiem blakus sadaļā Vēsture tiek parādīta ikona.

Solis 6 Nospiediet Lietot.
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Atzīmēta zvana dzēšana vai rediģēšana
Jūs varat rediģēt iezīmētu zvanu, ja vēlaties mainīt statusu. Jūs varat arī dzēst zvanu no sava surogātpasta
zvanu saraksta, lai tas netiktu pārbaudīts vai bloķēts.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Surogātpasta zvanu saraksts.
Solis 3 Izmantojiet navigācijas ripu, lai naviģētu un izvēlētos zvanu.
Solis 4 Zvana statusa mainīšana:

• Nospiediet Atcelt surogātpasta atzīmēšanu, lai noņemtu zvanu. Brīdinājuma logā nospiediet Dzēst.
• Nospiediet rediģēt, lai mainītu karodziņu. Nospiediet Lietot.

Videozvani
Cisco IP tālrunī 8845, 8865 un 8865NR ir iebūvēta videokamera videozvaniem.

Varat pārslēgties no audio zvana uz videozvanu, atverot kameras slēgu.

Saistītās tēmas
Video iestatījumi, lappusē 101

Videozvana veikšana
Cisco IP tālrunis 8845, 8865 un 8865NR atbalsta videozvanus personām, kurām arī ir video tālrunis. Aizslēgu
regulē gredzens ap kameru.

Procedūra

Solis 1 Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.
Solis 2 (Neobligāts) Nospiediet Pašskats un pārvietojiet kameru uz augšu vai uz leju, lai uzlabotu perspektīvu.
Solis 3 Veiciet zvanu.

Video apturēšana
Ja notiek videozvans, varat pārtraukt video sūtīšanu no kameras. Aizslēgu regulē gredzens ap kameru. Ja
aizslēgs tiek aizvērts, sarunbiedrs jūs vairs neredz, bet joprojām dzird jūs.

Ja aizvērsiet slēgu, joprojām saņemsiet video no otra zvana dalībnieka.

Ja abi zvana dalībnieki aizver kameru slēgus, zvans kļūst par audio zvanu.
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Procedūra

Solis 1 Pagrieziet aizslēga gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai aizvērtu kameras aizslēgu un video vairs
netiktu rādīts.

Solis 2 Pagrieziet aizslēga gredzenu pulksteņrādītāja virzienā, lai atvērtu videokameras aizslēgu un atkal rādītu
video.

Pārslēgšanās starp tālruņa un video rādījumu
Ja videozvana laikā nepieciešams redzēt tālruņa darbvirsmu, varat viegli pārslēgties starp video un tālruņa
rādījumu. Paslēpjot video, tas tiek rādīts izplūdis un pārvietots fonā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Slēpt video, lai paslēptu video.
Solis 2 Nospiediet Rādīt video, lai parādītu video.

Attēla attēlā pozīcijas pielāgošana
Videozvana laikā var vienlaikus skatīt gan ienākošo, gan izejošo video; šo funkciju dēvē par attēlu attēlā
(Picture-in-Picture— PiP). Parasti ienākošais video tiek rādīts pa visu ekrānu, bet jūsu kameras video tiek
rādīts nelielā ielaiduma logā.

Kad ir ieslēgta funkcija PiP, ielaiduma logu var pārvietot uz citu ekrāna daļu. Varat arī mainīt skatu, lai
kameras video tiktu rādīts pa visu ekrānu, bet ielaiduma logā tiktu rādīts ienākošais video.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet PiP, lai ieslēgtu funkciju PiP.
Solis 2 Nospiediet PiP vēlreiz, lai pārvietotu PiP logu pretēji pulksteņrādītāju kustībai tālruņa ekrānā.

Kad logs atgriežas noklusējumā pozīcijā labajā apakšējā stūrī, funkcija PiP automātiski tiek izslēgta.

Solis 3 (Neobligāts) Nospiediet Pārslēgties, lai pārslēgtos starp pilnekrāna skatu un PiP skatu.

Videozvani un drošība
Administrators var veikt pasākumus, lai neļautu personām ārpus jūsu uzņēmuma traucēt jūsu videozvanus.
Ja videozvana laikā redzat ikonuDrošs, administrators ir veicis pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātumu.

Saistītās tēmas
Droši zvani, lappusē 53
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Zvana skaņas izslēgšana
Zvana laikā jūs varat izslēgt skaņu— jūs dzirdēsit sarunas biedru, bet viņš nedzirdēs jūs.

Ja izmantojat video tālruni, pēc skaņas izslēgšanas kamera turpinās pārraidīt video.

Ja zvana skaņa ir izslēgta, LED josla iedegas sarkanā krāsā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Klusums .

Solis 2 Nospiediet Izslēgt skaņu tālrunī vai Izslēgt skaņu uz paplašinājuma mikrofona.

Kad nospiedīsit Izslēgt skaņu uz paplašinājuma mikrofona, tiks izslēgta gan tālruņa, gan un mikrofona
skaņa.

Solis 3 Vēlreiz nospiediet Klusums, lai izslēgtu klusuma režīmu.

Zvanu aizturēšana

Zvana aizturēšana
Jūs varat aizturēt aktīvu zvanu un pēc tam atsākt aizturētu zvanu, kad esat gatavs.

Jūs varat aizturēt aktīvu zvanu un pēc tam atsākt aizturētu zvanu, kad esat gatavs. Ja jūs aizturat videozvanu,
videopārraide tiek bloķēta, līdz atsākat zvanu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Aizturēt .
Solis 2 Nospiediet Aizturēt.
Solis 3 Lai atsāktu aizturēto zvanu, vēlreiz nospiediet Aizturēt.
Solis 4 Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet Atsākt.

Atbildēšana uz pārāk ilgi aizturētu zvanu
Ja zvans ir aizturēts pārāk ilgi, jūs tiksit par to informēts ar šādiem paziņojumiem:

• viens zvana signāls, periodiski atkārtojas;

• mirgojoša dzintara krāsas līnijas poga;
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• mirgojošs ziņojuma rādītājs klausulē;

• mirgojoša LED josla;

• vizuāls paziņojums tālruņa ekrānā;

Procedūra

Nospiediet dzelteno mirgojošo līnijas pogu vai Atbildēt, lai atsāktu aizturēto zvanu.

Pārslēgšanās starp aktīviem un aizturētiem zvaniem
Jūs varat vienkārši pārslēgties starp aktīvu un aizturētu zvanu.

Procedūra

Lai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet Pārnest.

Zvana novietošana
Jūs varat izmantot tālruni, lai noglabātu zvanu. Pēc tam varat šo zvanu izgūt no sava vai cita tālruņa,
piemēram, kolēģa galda tālruņa vai konferenču telpas tālruņa.

Ir pieejami divi zvanu noglabāšanas veidi: zvanu novietošana un virzītā zvanu novietošana. Tālrunī būs
pieejams tikai viens zvanu novietošanas veids.

Jūs varat izmantot tālruni, lai noglabātu zvanu.

Noglabātu zvanu pārrauga jūsu tīkls, lai jūs par to neaizmirstu. Ja zvans ir noglabāts pārāk ilgi, jūs dzirdēsit
brīdinājuma signālu. Jūs varat atbildēt, atteikties atbildēt vai ignorēt zvanu sākotnējā tālrunī. Varat arī
turpināt tās izgūt no cita tālruņa.

Ja noteiktā laikā neatbildat uz zvanu, tas tiek novirzīts uz balss pastu vai citu galamērķi atbilstoši jūsu
administratora iestatījumiem.

Var konfigurēt, vai noglabāts zvans aizņem vienu līniju vai ne.

Zvana aizturēšana ar zvanu noglabāšanu
Jūs varat noglabāt aktīvu zvanu, uz kuru atbildējāt tālrunī, un pēc tam izmantot citu tālruni zvanu vadības
sistēmā, lai izgūtu šo zvanu.

Zvanu noglabāšanas numurā var izmantot tikai vienu zvanu.

Administrators var iestatīt zvanu noglabāšanu vienā no diviem veidiem:

• Tālruņa ekrānā tiek parādīts noglabātais zvans, un varat nospiest taustiņu Atjaun., lai to paņemtu.
Līnijā tiek parādīts noglabātā zvana līnijas numurs.
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• Līnijas numurs noglabātajam zvanam tiek parādīts uznirstošajā logā. Jūsu līnija pāriet dīkstāvē. Šādā
gadījumā jūs zvanāt uz līniju, lai paņemtu noglabāto zvanu.

Pirms sākt darbu

Zvanam ir jābūt aktīvam.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Noglabāt un nolieciet klausuli.
Solis 2 (Neobligāts) Paziņojiet noglabāto numuru personai, kurai jāatbild uz zvanu.

Aizturēta zvana izgūšana ar zvanu noglabāšanu
Zvanu noglabāšanu var iestatīt divos dažādos veidos:

• Tālrunī tiek parādīts noglabātais zvans, un lietotājs to var paņemt.

• Lietotājam ir jāsastāda parādītais numurs, lai paņemtu zvanu.

Iestatiet lauku Veltīt vienu līniju zvanu noglabāšanai Cisco Unified Communications Manager, lai iespējotu
vai atspējotu šo funkciju. Pēc noklusējuma līdzeklis ir iespējots.

Pirms sākt darbu

Jums ir vajadzīgs numurs, ar kuru zvans tika noglabāts.

Procedūra

Lai izgūtu zvanu, ievadiet numuru, kurā zvans ir noglabāts.

Zvana aizturēšana ar operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu
Jūs varat noglabāt un izgūt aktīvu zvanu, izmantojot atvēlēto zvanu noglabāšanas numuru. Izmantojot
operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu, jūs izmantojat pogu, lai novietotu aktīvu zvanu. Jūsu administrators
iestata pogu kā ātrās zvanīšanas līniju. Ar šāda veida virzīto zvanu jūs varat izmantot līnijas statusu rādītājus,
lai uzraudzītu līnijas statusu (aizņemta vai dīkstāvē).

Procedūra

Nospiediet BLF virzītā zvanu novietošana uz līnijas, kurā operatora veiktai virzītai zvanu novietošanai tiek
rādīts līnijas dīkstāves statusa indikators.
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Aizturēta zvana izgūšana ar operatora veiktu virzīto zvanu novietošanu

Procedūra

Nospiediet BLF virzītā zvanu novietošana.

Zvana aizturēšana ar manuālu virzīto zvanu noglabāšanu
Jūs varat noglabāt un izgūt aktīvu zvanu, izmantojot atvēlēto zvanu noglabāšanas numuru. Izmantojot
manuālo virzīto zvanu noglabāšanu, jūs pārsūtāt aktīvo zvanu uz virzīto zvanu noglabāšanas numuru, ko
iestatījis administrators.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Pārsūtīt .
Solis 2 Nepieciešams: Ievadiet virzītās zvanu noglabāšanas numuru.
Solis 3 Nepieciešams: Nospiediet Pārsūtīt vēlreiz, lai noglabātu zvanu.

Aizturēta zvana izgūšana ar manuālu virzīto zvanu noglabāšanu
Jūs varat pārtvert zvanu, kas ir noglabāts atvēlētā zvanu noglabāšanas numurā.

Pirms sākt darbu

Jums ir vajadzīgs virzītā zvana numurs un zvana novietnes atgūšanas prefikss.

Procedūra

Solis 1 Sastādiet zvana novietnes atgūšanas prefiksu.
Solis 2 Sastādiet novirzīto zvanu novietnes numuru.

Zvanu pāradresēšana
Varat pāradresēt zvanus no jebkuras tālruņa līnijas uz citu numuru. Zvanu pāradresācija attiecas uz konkrēto
tālruņa līniju. Ja saņemat zvanu līnijā, kurā nav iespējota zvanu pāradresācija, tālrunis zvanīs kā ierasts.

Varat pāradresēt zvanus no sava tālruņa uz citu numuru.

Ir pieejami divi zvanu pāradresācijas veidi:

• Visu zvanu pārsūtīšana
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• Zvanu pāradresācija īpašās situācijās, piemēram, ja tālrunis ir aizņemts vai nav atbildes.

Ja līnija tiek pāradresēta, pie līnijas tiks parādīta ikona Pāradresēt visus .

Ja tālrunī ir iestatīta pāradresācija, ekrānā tiek rādīta ikona Pāradresēt visus .

Procedūra

Solis 1 Ja pāradresējamā līnija nav aktīva, nospiediet Pāradresēt visus.
Solis 2 Ja tālrunis ir neaktīvs, nospiediet Pāradresēt visus.
Solis 3 Ievadiet zvanu pāradresācijas mērķa numuru tieši tā, kā jūs to sastādītu tālrunī, vai izvēlieties ierakstu no

zvanu vēstures saraksta.

Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20

Zvana pārsūtīšana citai personai
Pārsūtot zvanu, jūs varat turpināt sākotnējo zvanu, līdz otra persona atbild uz zvanu. Tā jūs varat runāt
privāti ar citi personu pirms izejat no zvana. Ja nevēlaties runāt, pārsūtiet zvanu pirms uz to atbild kāds cits.

Jūs varat arī pārslēgties starp abiem zvanītājiem, lai apspriestos ar tiem privāti, pirms izejat no zvana.

Procedūra

Solis 1 Neaizturēta zvana laikā nospiediet Pārsūtīt .
Solis 2 Neaizturēta zvana laikā nospiediet Pārsūtīt.
Solis 3 Ievadiet otras personas tālruņa numuru.
Solis 4 (Neobligāts) Nospiediet ātro numuru sastādīšanu un izvēlieties ātrā zvana numuru.

Izmantojiet navigācijas klasteri, lai pārvietotos ātrās numuru sastādīšanas logā un lai izvēlētos ātrās numuru
sastādīšanas numuru.

Solis 5 (Neobligāts) Pagaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana, vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
Solis 6 Vēlreiz nospiediet Pārsūtīt.

Konferences zvani un sapulces
Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu
apspriedei. Ja jums ir vairākas tālruņa līnijas, varat apvienot divu līniju zvanus.

Vienā zvanā varat sarunāties ar vairākām personām. Jūs varat piezvanīt citai personai un pievienot viņu
apspriedei.
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Pievienojot konferences zvanam vairāk nekā vienu personu, gaidiet dažas sekundes starp dalībnieku
pievienošanu.

Kā apspriedes vadītājs jūs varat noņemt atsevišķus dalībniekus no apspriedes. Apspriede beidzas, kad visi
tās dalībnieki noliek klausules.

Jaunas personas pievienošana zvanam
Ja zvanam pievienojat vairāk nekā vienu personu, pirms katra nākamā dalībnieka pievienošanas dažas
sekundes pagaidiet.

Procedūra

Solis 1 Aktīva zvana laikā nospiediet Apspriede .
Solis 2 Pievienojiet jauno personu zvanam, veicot vienu no šīm darbībām:

• nospiediet Aktīvie zvani un izvēlieties aizturētu zvanu;
• ievadiet tālruņa numuru un nospiediet Zvanīt.
• Nospiediet ātro numuru sastādīšanu un izvēlieties ātrā zvana numuru. Izmantojiet navigācijas klasteri,
lai pārvietotos ātrās numuru sastādīšanas logā un izvēlētos savu numuru.

Solis 3 Nospiediet Apspriede.

Pārslēgšanās starp zvaniem pirms apspriedes pabeigšanas
Jūs varat runāt ar personu, pirms pievienojat viņu apspriedei. Jūs varat arī pārslēgties starp konferences zvanu
un zvanu ar citu personu.

Procedūra

Solis 1 Piezvaniet jaunam apspriedes dalībniekam, bet nepievienojiet viņu apspriedei.

Gaidiet, līdz zvans tiek savienots.

Solis 2 Nospiediet Pārslēgties, lai pārslēgtos starp dalībnieku un apspriedi.

Apspriedes dalībnieku apskate un noņemšana
Ja jūs izveidojat apspriedi, varat skatīt detalizētu informāciju par pēdējiem 16 dalībniekiem, kas pievienojās
apspriedei. Jūs varat arī noņemt dalībniekus.
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Procedūra

Solis 1 Kad atrodaties apspriedē, nospiediet Rādīt detalizētu informāciju, lai skatītu dalībnieku sarakstu.
Solis 2 (Neobligāts) Iezīmējiet dalībnieku un nospiediet Beigt zvanu lai pārtrauktu zvanu un atvienotu apspriedes

dalībnieku no konferences.
Solis 3 (Neobligāts) Iezīmējiet dalībnieku un nospiediet Noņemt, lai noņemtu dalībnieku no apspriedes.

Plānotie konferences zvani (Meet-Me)
Jūs varat vadīt konferences zvanu vai pievienoties tam plānotajā laikā.

Konferences zvans sākas tikai tad, kad iezvanās vadītājs, un beidzas, kad visi dalībnieki noliek klausules.
Konferences zvans automātiski nebeidzas, kad vadītājs noliek klausuli.

Tipa Meet-Me konferences vadīšana

Pirms sākt darbu

Iegūstiet tipa Meet-Me tālruņa numuru no administratora un nosūtiet to konferences dalībniekiem.

Procedūra

Solis 1 Paceliet klausuli, lai dzirdētu līnijas signālu, un nospiediet Meet-Me.
Solis 2 Nospiediet Meet-Me.
Solis 3 Sastādiet tipa Meet-Me tālruņa numuru.

Pievienošanās tipa Meet-Me konferencei
Jūs nevarat pievienoties tipa Meet-Me konferencei, kamēr nav iezvanījušies konferences vadītāji. Ja tiek
atskaņots aizņemtas līnijas signāls, vadītājs konferencē vēl nav iezvanījies. Nolieciet klausuli un mēģiniet
zvanīt vēlreiz.

Jūs nevarat pievienoties tipa Meet-Me konferencei, kamēr nav iezvanījušies konferences vadītāji. Ja tiek
atskaņots aizņemtas līnijas signāls, vadītājs konferencē vēl nav iezvanījies. Beidziet zvanu un mēģiniet
atkārtot zvanu.

Procedūra

Sastādiet konferences vadītāja nodrošināto tipa Meet-Me tālruņa numuru.
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Iekšējo sakaru zvani
Varat izmantot iekšējo sakaru līniju, lai veiktu un saņemtu vienvirziena zvanus.

Kad veicat iekšējo sakaru zvanu, saņēmēja tālrunis automātiski atbild uz zvanu ar izslēgtu skaņu (čukstu
režīms). Jūsu ziņojums tiek atskaņots saņēmēja skaļrunī, austiņās vai klausulē, ja kāds no šiem pakalpojumiem
ir aktīvs.

Bet dažreiz iekšējo sakaru zvani tiek atteikti, kad jums jau ir saruna. Tas ir atkarīgs no tā, kā ir iestatīts jūsu
uzņēmuma tālruņu tīkls. Lai uzzinātu papildinformāciju, sazinieties ar savu administratoru.

Pēc iekšējo sakaru zvana saņemšanas saņēmējs var ieslēgt divvirzienu audio (savienotais režīms), lai uzsāktu
sarunu.

Iekšējo sakaru zvana veikšana
Kad veicat iekšējo sakaru zvanu, tālrunis automātiski pārslēdzas čukstu režīmā, līdz saņēmējs pieņem
iekšējo sakaru zvanu. Čukstu režīmā otrs sarunas dalībnieks jūs dzird, bet jūs nedzirdat viņu. Ja ir aktīvs
zvans, tas tiek aizturēts.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Iekšējie sakari.
Solis 2 (Neobligāts) Ievadiet iekšējo sakaru kodu.
Solis 3 Gaidiet, līdz atskan iekšējo sakaru brīdinājuma signāls, un tad sāciet runāt.
Solis 4 Nospiediet Iekšējie sakari, lai beigtu zvanu.

Atbildēšana uz iekšējo sakaru zvanu
Jūs varat atbildēt uz iekšējo sakaru zvanu, lai runātu ar zvanītāju.

Pirms sākt darbu

Tālruņa ekrānā saņemat ziņojumu, un atskan brīdinājuma signāls. Jūsu tālrunis atbild uz iekšējo sakaru
zvanu čukstu režīmā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Iekšējie sakari, lai pārslēgtos savienotajā režīmā. Savienotajā režīmā jūs varat runāt ar iekšējo
sakaru zvanītāju.

Solis 2 Nospiediet Iekšējie sakari, lai beigtu zvanu.
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Zvanu pārraudzīšana un ierakstīšana
Jūs varat pārraudzīt un ierakstīt zvanus. Taču līnijā jābūt vismaz trim personām: zvanītājam, uzraudzītājam
un zvana saņēmējam.

Uzraudzītājs atbild uz zvanu, izveido konferences zvanu un uzrauga un ieraksta sarunu.

Uzraudzītājs veic šādus uzdevumus:

• Ieraksta zvanu.

• Konferences tikai pirmajā dalībniekā. Citus dalībniekus pievienojiet pēc nepieciešamības.

• Beidz zvanu.

Apspriede beidzas, kad uzraudzītājs noliek klausuli.

Pārraudzīta zvana iestatīšana

Procedūra

Solis 1 Atbildiet uz ienākošo zvanu.

Ja sistēma nosaka, ka zvans ir pārraugāms un ierakstāms, tiek rādīta poga Ierakstīt.

Solis 2 Nospiediet Apspriede , lai izveidotu konferences zvanu.
Solis 3 Nospiediet Konference, lai izveidotu konferences zvanu.
Solis 4 Ievadiet uzraudzītāja tālruņa numuru un nospiediet Zvanīt.
Solis 5 Kad uzraudzītājs atbild uz zvanu, nospiediet Apspriede.
Solis 6 Kad pārraugs atbild uz zvanu, nospiediet Konference.
Solis 7 Nospiediet Beigt zvanu, lai beigtu zvanu.

Zvana ierakstīšana
Jūs varat ierakstīt zvanu. Zvana ierakstīšanas laikā var būt dzirdams paziņojuma signāls.

Procedūra

Nospiediet Ierakstīt, lai sāktu vai apturētu zvana ierakstīšanu.
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Prioritārie zvani
Pildot darba pienākumus, jums var būt nepieciešams tikt galā ar steidzamām vai kritiskām situācijām,
izmantojot tālruni. Jūs varat identificēt zvanus kā ļoti svarīgus; tiem ir augstāka prioritāte nekā parastiem
zvaniem. Prioritātes līmeņi sniedzas no 1 (zema) līdz 5 (augsta). Šīs prioritātes sistēmas nosaukums ir
vairāklīmeņu prioritāte un priekšrocība (MLPP).

Administrators iestata prioritātes, ko varat izmantot, un nosaka, vai jums ir nepieciešama papildu pieteikšanās
informācija.

Kad tālrunis saņem augstas prioritātes zvanu, tālruņa ekrānā tiek rādīts prioritātes līmenis un zvans atrodas
zvanu saraksta augšpusē. Ja laikā, kad tālrunis saņem augstas prioritātes zvanu, veicat citu zvanu, priekšrocība
ir augstas prioritātes zvanam, un atskan īpašs priekšrocības zvana signāls. Lai atbildētu uz augstas prioritātes
zvanu, pabeidziet pašreizējo zvanu.

Ja esat ieslēdzis netraucēšanas funkciju (DND), tikt un tā atskanēs prioritātes zvans ar īpašo signālu.

Augstas prioritātes zvana laikā zvana prioritāte nemainās, ja jūs:

• aizturat zvanu;
• pārsūtāt zvanu;
• pievienojat zvanu trīspusējai konferencei;
• Lai atbildētu uz zvanu, izmantojiet zvana pārtveršanu.

Tālāk norādītajā tabulā ir aprakstītas vairāklīmeņu prioritātes un priekšrocības prioritātes ikonas un atbilstošais
līmenis.

Tabula 24: Vairāklīmeņu prioritātes un priekšrocības (MLPP) prioritātes līmeņi

Prioritātes līmenisMLPP ikona

1. līmenis— prioritārs zvans

2. līmenis— vidēji prioritārs (steidzams) zvans

3. līmenis— augstas prioritātes (pārslēgšanās) zvans

4. līmenis— pārslēgšanās ignorēšana

5. līmenis— administratīvā ignorēšana

Prioritāra zvana veikšana
Lai veiktu prioritāru zvanu, jums varētu būt nepieciešams pierakstīties ar īpašiem akreditācijas datiem. Jums
ir trīs iespējas ievadīt šos akreditācijas datus, un jūs saņemsit paziņojumu, ja tos ievadīsit nepareizi.
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Procedūra

Solis 1 Paceliet klausuli.
Solis 2 Nospiediet Pr. līmenis.
Solis 3 Izvēlieties zvana prioritātes līmeni.
Solis 4 (Neobligāts) Autorizācijas ekrāna logā ievadiet savus akreditācijas datus.
Solis 5 Ievadiet galamērķa numuru.

Tālruņa ekrānā tiek parādīta prioritātes ikona un atskan prioritāra zvana signāls.

Atbildēšana uz prioritāru zvanu
Ja dzirdat īpašu zvana signālu, kas ir ātrāks nekā parasti, jūs saņemat prioritāru zvanu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet mirgojošo dzelteno sesijas pogu, kad dzirdat īpašo prioritārā zvana signālu.
Solis 2 Nospiediet Atbildēt, kad dzirdat īpašu zvana signālu prioritātes zvanam.

Atbildēšana uz prioritāru zvanu cita zvana laikā
Ja zvana laikā dzirdat nepārtrauktu skaņas signālu, jūs vai jūsu kolēģis saņemat prioritāru zvanu. Nekavējoties
nolieciet klausuli un ļaujiet prioritārajam zvanam sasniegt saņēmēju.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Atbrīvot vai nolieciet klausuli.
Jūsu zvans tiek pabeigts, un prioritārais zvans atskan attiecīgajā tālrunī.

Solis 2 Nospiediet Beigt zvanu.
Jūsu zvans tiek pabeigts, un prioritārais zvans atskan attiecīgajā tālrunī.

Vairākas līnijas
Ja koplietojat tālruņa numurus ar citām personām, tālrunī var būt vairākas līnijas. Vairākas tālruņa līnijas
ļauj izmantot lielāku skaitu zvanīšanas funkciju.
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Atbildēšana uz vecāko zvanu vispirms
Jūs varat atbildēt uz vecāko zvanu visās līnijās, ieskaitot aizturēšanas atgriešanas un novietošanas atgriešanas
zvanus, kas atrodas brīdinājuma stāvoklī. Ienākošajiem zvaniem vienmēr ir priekšrocība attiecībā pret
aizturēšanas vai novietošanas atgriešanas zvaniem.

Strādājot ar vairākām līnijām, jūs parasti nospiežat tā ienākošā zvana līnijas pogu, uz kuru vēlaties atbildēt.
Ja vēlaties atbildēt uz senāko zvanu neatkarīgi no līnijas, nospiediet Atbildēt.

Visu tālruņa zvanu apskate
Jūs varat skatīt visu aktīvo zvanu sarakstu— no visām tālruņa līnijām— hronoloģiskā secībā no vecākā
līdz jaunākajam.

Visu zvanu saraksts ir noderīgs, ja jums ir vairākas līnijas vai koplietojat līnijas ar citiem lietotājiem. Sarakstā
tiek rādīti visi jūsu zvani vienkopus.

Tajā var tikt rādīti arī jūsu aktīvie zvani primārajā līnijā, kas ir noderīgi, ja vēlaties rādīt visus zvanus vienā
ekrānā.

Ja jums ir aktīvs medību grupas zvans, tad visu zvanu sarakstā ir termins Medību grupa, kam seko medību
grupas numurs vai nosaukums. Šis uzlabojums palīdz identificēt meklēšanas grupas zvanus.

Procedūra

Nospiediet Visi zv. vai savas primārās līnijas sesijas pogu.

Svarīgo zvanu apskate
Jūs varat skatīt visu brīdinājuma zvanu sarakstu hronoloģiskā secībā (no vecākā līdz jaunākajam). Brīdinājuma
zvana numurs ir tālruņa numurs, ko uzskatāt par svarīgu. Jūs vēlaties saņemt brīdinājumu, kad saņemt zvanu
no šī numura vai veicat zvanu uz to.

Procedūra

Nospiediet Brīdinājuma zvans.

Zvanu paziņojumu rādīšana izvēlētās līnijās ar līniju filtriem
Jūs varat konfigurēt tālruni tā, lai saņemtu brīdinājumu, ja kāds zvana uz augstas prioritātes tālruņa numuru
vai līniju. Piemēram, vadoša darbinieka tālruņa līniju vai klientu atbalsta tālruni. Šis rīks ir noderīgs, ja
strādājat ar vairākām tālruņa līnijām un lielu skaitu zvanu.

Atkarībā no tā, kā administrators ir konfigurējis tālruni, jums var būt pieejama arī iespēja noteiktā diennakts
laikā izmantot līnijas filtru.
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Līnijas filtra izveidošana

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Zvanu paziņojumi > Pievienot jaunu filtru.

Maksimālais pielāgoto filtru skaits ir 20. Ja esat jau izveidojis maksimālo pielāgoto filtru skaitu, pirms šīs
procedūras izdzēsiet kādu no tiem.

Solis 3 Nospiediet Izvēlēties, lai padarītu tekstu rediģējamu.
Solis 4 Akceptējiet jaunā filtra noklusējuma nosaukumu vai ievadiet jaunu.
Solis 5 Izvēlieties līnijas, kuras jāpievieno filtram.

Visas pieejamās rindas tiek rādītas sarakstā. Ja jums nepieciešamās līnijas sarakstā nav, sazinieties ar
administratoru.

Solis 6 Noklikšķiniet uz Lietot.
Solis 7 Lai skatītu filtru, nospiediet Atpakaļ.

Līnijas filtra izmantošana

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Zvanu paziņojumi.
Solis 3 Iezīmējiet izmantojamo filtru un nospiediet Izvēlēties.

Līnijas filtra mainīšana
Jūs varat mainīt jūsu kontrolētos līniju filtrus. Jūsu administrators kontrolē filtru Visi zvani un Ikdienas
grafiks.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Zvana paziņojums.
Solis 3 Iezīmējiet filtru un nospiediet Rediģēt, lai mainītu esošu filtru.
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Koplietotās līnijas
Varat koplietot vienu tālruņa numuru ar vienu vai vairākiem kolēģiem. Piemēram, ja esat administratīvais
palīgs, viens no jūsu pienākumiem varētu būt arī priekšnieka zvanu filtrēšana.

Ja koplietojat tālruņa numuru, varat izmantot attiecīgo tālruņa līniju kā jebkuru citu līniju. Ņemiet vērā šos
īpašos koplietojamo līniju raksturlielumus:

• koplietotais tālruņa numurs tiek parādīts visos tālruņos, kas to koplieto;

• ja jūsu kolēģis atbild uz zvanu, koplietojamās līnijas poga un sesijas poga tālrunī tiek izgaismota sarkanā
krāsā;

• ja aizturat zvanu, jūsu līnijas poga ir izgaismota zaļā krāsā un sesijas poga pulsē zaļā krāsā. Taču jūsu
kolēģa līnijas poga ir izgaismota sarkanā krāsā un sesijas poga pulsē sarkanā krāsā.

Pievienošanās zvanam koplietojamā līnijā
Jūs vai jūsu kolēģis varat pievienoties zvanam koplietojamā līnijā. Administratoram ir jāiespējo šī funkcija
jūsu tālrunī.

Ja mēģināt pievienoties zvanam koplietojamā līnijā un saņemat ziņojumu, ka jūs nevar pievienot līnijai,
mēģiniet vēlreiz.

Ja lietotājs, ar kuru koplietojat līniju, ir iespējojis privātumu, jūs neredzat šīs līnijas iestatījumus un nevarat
pievienot sevi šim zvanam.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet koplietojamās līnijas pogu vai izvēlieties līniju un nospiediet Iejaukties.

Jums ir jānospiež Zvani, lai pievienotu sevi zvanam koplietojamā līnijā.

Solis 2 (Neobligāts) Ja redzat apstiprinājuma ziņojumu, nospiediet Jā, lai pievienotos zvanam.

Paziņojuma saņemšana pirms pievienošanās zvanam koplietotajā līnijā
Jūs varat iestatīt tālruni, lai tas brīdinātu jūs, kad iejaucaties zvanā. Pēc noklusējuma brīdinājuma uzvedne
ir izslēgta.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Iejaukšanās brīdinājums.
Solis 3 Nospiediet Ieslēgt, lai iespējotu brīdinājumu.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
76

Zvani
Koplietotās līnijas



Privātuma iespējošana koplietojamā līnijā
Privātums neļauj citām personām, kas koplieto jūsu līniju, redzēt informāciju par jūsu zvaniem.

Privātums attiecas uz visām koplietojamajām līnijām tālrunī. Ja jums ir vairākas koplietojamās līnijas un
konfidencialitāte ir iespējota, citi lietotāji nevar skatīt jūsu koplietojamās līnijas.

Ja tālrunī, kas koplieto jūsu līniju, ir ieslēgts privātums, jūs varat veikt un saņemt zvanus, izmantojot
koplietojamo līniju kā parasti.

Kamēr funkcija ir iespējota, tālruņa ekrānā tiek rādīts vizuāls apstiprinājums.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Privātums, lai ieslēgtu funkciju.
Solis 2 Vēlreiz nospiediet Privātums, lai izslēgtu funkciju.

Mobilās ierīces un galda tālrunis
Ja jums ir mobilā ierīce (tālrunis vai planšetdators), varat to savienot ar galda tālruni. Šis savienojums ļauj
jums veikt un saņemt zvanus gan mobilajā ierīcē, gan galda tālrunī.

Cisco IP tālrunis 8851 un 8861 atbalsta šo līdzekli.

Nesavienojiet pārī divus vai vairāk Cisco IP tālruņa 8800. sērijas galda tālruņus.

Kad mobilā ierīce ir savienota ar galda tālruni, mobilā ierīce nevar piekļūt galda tālruņa kontaktiem vai tos
izmantot. Galda tālruņa kontaktus nevar pārvietot vai kopēt uz mobilo ierīci.

Piezīme

Tālruņa zvani ar Intelligent Proximity funkciju
Izmantojot Bluetooth, mobilo ierīci (tālruni vai planšetdatoru) var savienot pārī ar galda tālruni. Kad mobilā
ierīce ir savienota pārī un savienota, tālrunī tiek rādīta papildu tālruņa līnija— mobilā līnija (jūsu mobilā
tālruņa numurs). Jūs varat veikt un saņemt zvanus šajāmobilajā līnijā, izmantojot galda tālruni. Šo iespēju
izmantot mobilo līniju galda tālrunī sauc par Intelligent Proximity funkciju.

Mobilās ierīces un galda tālruņa savienošana pārī
Kad mobilā ierīce ir savienota pārī ar galda tālruni, tālrunis izveido savienojumu ar mobilo ierīci, ja ierīce
atrodas darbības rādiusā. Tas atvieno savienojumu ar mobilo ierīci, kad ierīce neatrodas darbības rādiusā.

Ja ir izveidots savienojums gan ar Bluetooth austiņām, gan mobilo ierīci, Bluetooth austiņas nevar izmantot,
lai atbildētu uz zvaniem mobilajā ierīcē.

Kad mobilā ierīce ir savienota ar tālruni, jūs varat galda tālrunī saglabāt mobilās ierīces kontaktpersonas un
zvanu vēsturi.
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Pirms sākt darbu

Pārliecinieties, vai mobilajā ierīcē ir ieslēgta Bluetooth funkcija, un vai ierīce ir uztveramā režīmā. Ja
nepieciešama palīdzība, skatiet mobilās ierīces komplektācijā iekļauto dokumentāciju.

Procedūra

Solis 1 Galda tālrunī nospiediet pogu Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth > Pievienot Bluetooth ierīci.
Solis 3 Lai izveidotu pāri, izvēlieties mobilo ierīci no pieejamo ierīču saraksta.
Solis 4 Aplieciniet ieejas atslēgu mobilajā ierīcē.
Solis 5 Aplieciniet ieejas atslēgu galda tālrunī.
Solis 6 (Neobligāts) Izvēlieties, lai mobilās ierīces kontaktpersonas un zvanu vēsture ir pieejama galda tālrunī.

Saistītās tēmas
Bluetooth un jūsu tālruņa , lappusē 31
Cisco IP tālruņa 8800. sērija, lappusē 1

Savienoto mobilo ierīču pārslēgšana
Ja jūsu Cisco IP tālruņa darbības rādiusā atrodas vairāk nekā viena pārī savienota mobilā ierīce, jūs varat
izvēlieties, kuru ierīci pievienot.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth.
Solis 3 Izvēlieties mobilo ierīci no pieejamo ierīču saraksta.

Mobilās ierīces dzēšana
Jūs varat dzēst mobilo ierīci, lai tā automātiski nesavienotos, izmantojot Bluetooth.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth.
Solis 3 Izvēlieties mobilo ierīci pieejamo ierīču sarakstā.
Solis 4 Atlasiet Dzēst.
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Pārī savienoto Bluetooth ierīču apskate
Pārī savienota mobilā ierīce tiek rādīta pārī savienoto ierīču sarakstā. Ierīce tiek rādīta sarakstā, līdz to
atvienojat no galda tālruņa.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth.

Intelligent Proximity funkcija mobilajiem tālruņiem
Jūs varat koplietot mobilās kontaktpersonas un zvanu vēsturi ar galda tālruni, kā arī pārnest zvanus starp
mobilo un galda tālruni. Varat arī skatīt mobilās ierīces signāla stiprumu un akumulatora uzlādes līmeni galda
tālrunī.

Ienākoša mobilā zvana apstrāde

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Ja mobilajā tālrunī tiek saņemts zvans, veiciet kādu no šīm darbībām galda tālrunī:

• nospiediet Atbildēt, lai atbildētu uz zvanu;
• nospiediet Noraidīt, lai noraidītu zvanu un nosūtītu to uz jūsu balss pastu.
• Nospiediet Ignorēt, lai izslēgtu zvana signālu un noraidītu zvanu.

Mobilā zvana veikšana

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Solis 1 Izvēlieties mobilo līniju galda tālrunī.
Solis 2 Ievadiet tālruņa numuru.
Solis 3 Nospiediet Zvanīt.
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Zvana pārnešana no galda tālruņa uz mobilo ierīci un pretēji

Jūs varat izmantot galda tālruni, lai pārnestu aktīvo zvanu uz un no mobilās ierīces.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Nospiediet Pārnest audio, lai pārnestu zvanu no galda tālruņa uz mobilo ierīci un otrādi.

Mobilās ierīces skaļuma regulēšana

Skaļuma regulēšanas iespējas tālrunī un mobilajā ierīcē tiek sinhronizētas. Sinhronizācija notiek tikai aktīva
zvana laikā.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

• Galda tālrunī nospiediet Skaļums . Nospiediet +, lai palielinātu skaļumu, vai -, lai samazinātu
skaļumu.

• Nospiediet Skaļums mobilajā ierīcē.

Mobilo kontaktpersonu apskate galda tālrunī

Izmantojiet galda tālruni, lai skatītu mobilā tālruņa kontaktpersonu sarakstu. Tā var ērti apskatīt
kontaktpersonu, pat nepaņemot rokās mobilo tālruni.

Pirms sākt darbu

Lai mobilo ierīci varētu lietot kopā ar galda tālruni, abi tālruņi ir jāsavieno pārī, izmantojot Bluetooth.
Izvēlieties iespēju kopīgot mobilās ierīces kontaktpersonas.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Sarakstā izvēlieties mobilo tālruni.
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Adresātu saglabāšana no mobilās ierīces galda tālrunī

Mobilās ierīces kontaktpersonu sarakstu var saglabāt galda tālrunī.Šis mobilās ierīces kontaktpersonu saraksts
paliek galda tālrunī, pat ja atvienojat mobilo ierīci vai dzēšat ierīču savienojumu pārī.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Izvēlieties mobilo tālruni.

Kontaktpersonu dzēšana mobilās ierīces kontaktpersonu sarakstā

Varat no galda tālruņa izdzēst mobilās ierīces kontaktpersonas. Kontaktpersonu saraksts mobilajā tālrunī
paliek neskarts.

Pirms sākt darbu

Jūsu mobilais tālrunis ir savienots pārī ar galda tālruni.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Sarakstā atlasiet savu mobilo tālruni.
Solis 3 Atzīmējiet Dzēst.

Mobilo zvanu vēstures apskate galda tālrunī

Galda tālrunī varat skatīt mobilajā tālrunī nesen veiktos vai saņemtos zvanus.

Pirms sākt darbu

Lai galda tālrunī varētu skatīt mobilā tālruņa zvanu vēsturi, izmantojiet Bluetooth, lai savienotu mobilo
tālruni pārī ar galda tālruni. Izvēlieties iespēju kopīgot mobilā tālruņa zvanu vēsturi ar galda tālruni.

Procedūra

Galda tālrunī nospiediet Jauns zvans.
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Intelligent Proximity funkcija planšetdatoriem
Ja jums ir planšetdators, varat izmantot Bluetooth, lai planšetdatoru savienotu pārī ar galda tālruni. Kad
ierīces ir savienotas, audio no planšetdatora tālruņa lietojumprogrammas var atskaņot galda tālrunī.
Planšetdatorā jūs varat izmantot mazāku skaitu zvanīšanas funkciju nekā mobilajā tālrunī.

Galda tālrunis atbalsta savienojumus ar Android un iOS planšetdatoriem.

Audio pārnešana no planšetdatora uz galda tālruni

Pirms sākt darbu

Jūsu planšetdators ir savienots pārī ar galda tālruni, un jūs saņemat zvanu planšetdatorā.

Procedūra

Solis 1 Planšetdatorā iestatiet, lai audio ceļam tiktu izmantots Bluetooth.
Solis 2 Izmantojiet austiņas, klausuli vai skaļruni, lai atskaņotu audio tālrunī.

Audio pārnešana no galda tālruņa uz planšetdatoru

Pirms sākt darbu

Planšetdators ir savienots pārī ar galda tālruni, un jūs veicat zvanu planšetdatorā ar audio galda tālrunī.

Procedūra

Veiciet vienu no šīm darbībām:

• nolieciet klausuli;
• nospiediet Atbrīvot;
• atbildiet uz citu zvanu galda tālrunī.

Tālruņa zvani ar pakalpojumu Mobile Connect
Jūs varat izmantot savu mobilo tālruni, lai apstrādātu zvanus, kas saistīti ar galda tālruņa numuru. Šī
pakalpojuma nosaukums ir Mobile Connect.

Pašapkalpošanās portālā varat saistīt savu mobilo tālruni ar galda tālruni kā papildu tālruni. Jūs varat
kontrolēt, kādi zvani tiks nosūtīti uz mobilo tālruni.

Kad iespējojat papildu tālruņus:

• galda tālrunis un papildu tālruņi saņem zvanus vienlaikus;

• atbildot uz zvanu galda tālrunī, papildu tālruņi pārstāj zvanīt, tiek atvienoti, un tajos tiek parādīts ziņojums
par nokavētu zvanu;
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• atbildot uz zvanu vienā no papildu tālruņiem, pārējie papildu tālruņi un galda tālrunis pārstāj zvanīt
un tiek atvienoti; pārējos papildu tālruņos tiek parādīts ziņojums par nokavētu zvanu;

• varat atbildēt uz zvanu papildu tālrunī un pārslēgt zvanu uz galda tālruni, kas koplieto šo līniju. Ja
rīkojaties šādi, galda tālruņos, kas koplieto šo līniju, tiek parādīts ziņojums Attālā lietošana.

Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20

Pakalpojuma Mobile Connect iespējošana

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Mobilitāte, lai parādītu pašreizējo attālā galamērķa statusu (iespējots vai atspējots).
Solis 2 Nospiediet Izvēlēties, lai mainītu statusu.

Zvana pārnešana no galda tālruņa uz mobilo tālruni
Jūs varat pārnest zvanu no galda tālruņa uz mobilo tālruni. Zvans joprojām ir savienots ar galda tālruņa
līniju, tādēļ jūs nevarat izmantot šo līniju citiem zvaniem. Līnija paliek aizņemta līdz zvana beigām.

Pirms sākt darbu

Jums jāiespējo pakalpojums Mobile Connect galda tālrunī.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Mobilitāte.
Solis 2 Nospiediet Izvēlēties, lai nosūtītu zvanu uz mobilo tālruni.
Solis 3 Atbildiet uz aktīvo zvanu mobilajā tālrunī.

Zvana pārnešana no mobilā tālruņa uz galda tālruni
Jūs varat pārnest zvanu no mobilā tālruņa uz galda tālruni. Zvans joprojām ir savienots ar mobilo tālruni.

Pirms sākt darbu

Jums jāiespējo pakalpojums Mobile Connect galda tālrunī.

Procedūra

Solis 1 Pārtrauciet zvanu mobilajā tālrunī, lai atvienotu mobilo tālruni, bet ne zvanu.
Solis 2 5–10 sekunžu laikā izvēlieties līniju galda tālrunī, lai atsāktu zvanu galda tālrunī.
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Solis 3 Lai atsāktu sarunu galda tālrunī, 5–10 sekundes savā konferences tālrunī turiet nospiestu pogu Atbildēt.

Zvana pārsūtīšana no mobilā tālruņa uz galda tālruni
Jūs varat pārsūtīt zvanu no mobilā tālruņa uz galda tālruni.

Pirms sākt darbu

Jums jāiespējo pakalpojums Mobile Connect galda tālrunī.

Vaicājiet piekļuves kodu administratoram.

Procedūra

Solis 1 Mobilajā tālrunī ievadiet nodošanas funkcijas piekļuves kodu.
Solis 2 Pārtrauciet zvanu mobilajā tālrunī, lai atvienotu mobilo tālruni, bet ne zvanu.
Solis 3 10 sekunžu laikā nospiediet Atbildēt galda tālrunī un sāciet sarunu galda tālrunī.

Balss pasts
Jūs varat piekļūt saviem balss ziņojumiem no tālruņa. Pirms varat piekļūt balss pasta sistēmai, jūsu
administratoram ir jāiestata jūsu balss pasta konts un tālrunis.

Poga Ziņojumi jūsu tālrunī darbojas kā ātrās numuru sastādīšanas poga balss pasta sistēmā.

Izvēles taustiņš Ziņojumi jūsu tālrunī darbojas kā ātrās numuru sastādīšanas poga balss pasta sistēmā.

Ja konferenču tālrunis ir konferenču telpā izvietots koplietojams tālrunis, izvēles taustiņš Ziņojumi var
netikt rādīts.

Piezīme

Ja neatrodaties savā darba vietā pie galda, varat piekļūt savai balss pasta sistēmai, tai piezvanot. Jūsu
administrators var iedot jums balss pasta sistēmas ārējo tālruņa numuru.

Šajā dokumentā ir ierobežota informācija par balss pastu, jo balss pasts nav daļa no jūsu tālruņa. Tas ir
atsevišķs komponents ar serveri un aparātprogrammatūru, ko iegādājas jūsu uzņēmums. Informāciju par
balss pasta iestatīšanu un izmantošanu skatietCisco Unity Connection tālruņa saskarnes lietotāja rokasgrāmatā
vietnē https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/
products-user-guide-list.html.

Piezīme

Balss pasta ziņojuma norāde
Lai noskaidrotu, vai jums ir jauni balss pasta ziņojumi, meklējiet kādu no tālāk minētajām pazīmēm.
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• Jūsu klausules gaismas josla ir nemainīgi izgaismota sarkanā krāsā.

• Neatbildēto zvanu un balss pasta ziņojumu skaits ir parādīts ekrānā. Ja ir vairāk nekā 99 jauni ziņojumi,
tiek rādīta pluszīme (+).

Izmantojot tālruņa līniju, klausulē, austiņās vai skaļrunī būs dzirdams saraustīts signāls. Šis saraustītais
signāls attiecas uz konkrēto līniju. Tas ir dzirdams tikai tad, ja līnijā ir balss ziņojumi.

Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20

Piekļuve balss pasta ziņojumiem
Varat pārbaudīt pašreizējos balss pasta ziņojumus vai vēlreiz noklausīties savus vecos ziņojumus.

Pirms sākt darbu

Katra balss pasta sistēma ir atšķirīga, tādēļ sazinieties ar savu administratoru vai IT nodaļu, lai uzzinātu, kuru
sistēmu izmanto jūsu uzņēmums. Šī sadaļa attiecas uz Cisco Unity Connection, jo vairums Cisco klientu
izmanto šo produktu savai balss pasta sistēmai. Taču jūsu uzņēmums var izmantot citu produktu.

Procedūra

Solis 1 Ja jūsu rīcībā ir vairākas līnijas, nospiediet atbilstošo līnijas taustiņu.

Solis 2 Nospiediet Ziņojumi .
Solis 3 Nospiediet Ziņojumi.
Solis 4 Sekojiet balss norādījumiem.

Vizuālais balss pasts
Vizuālais balss pasts ir alternatīva audio balss pastam, kas var būt jums pieejama atkarībā no jūsu balss pasta
sistēmas. Tā vietā, lai reaģētu uz audio norādījumiem, tālruņa ekrānā veiciet ziņojumu apstrādi. Jūs varat
skatīt ziņojumu sarakstu un atskaņot ziņojumus. Jūs varat arī izveidot, pārsūtīt, atbildēt uz ziņojumiem un
dzēst tos.

Atkarībā no jūsu balss pasta sistēmas jūs varat piekļūt audio balss pastam, izvēloties Audio iesūtne. Izmantojiet
šo funkciju, ja reizēm izmantojat balss norādījumus, bet vizuālie norādījumi ir iestatīti kā noklusējuma opcija.

Plašāku informāciju skatietUnity Connection vizuālā balss pasta īsajā pamācībā vietnē http://www.cisco.com/
c/en/us/support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html.

Piekļuve audio balss pastam
Atkarībā no tā, kā administrators ir iestatījis tālruni, jūs varat izgūt savu balss pastu, neskatot ziņojumu
sarakstu. Šī opcija ir noderīga tad, ja dodat priekšroku balss pasta ziņojumu sarakstam, bet reizēm piekļūstat
ziņojumiem bez vizuālajām uzvednēm.
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Procedūra

Solis 1 Ekrānā nospiediet izvēles taustiņu Audio.
Solis 2 Kad saņemat atbilstošu vaicājumu, ievadiet savus balss pasta akreditācijas datus.

Zvanu pārsūtīšana uz balss pastu
Varat pārsūtīt zvanu tieši uz sava vadītāja vai kolēģa balss pastu. Tas ir ērts veids, kā zvanītājs var atstāt
ziņojumu, taču netraucēt pārējos birojā.

Pirms sākt darbu

Jūsu administratoram ir jāiestata jūsu tālruņa sistēma, lai prefikss * pirms paplašinājuma nozīmētu zvana
tiešu pārsūtīšanu uz balss pastu.

Uzziniet savu kolēģu paplašinājumus.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Pārsūtīt .
Solis 2 Ievadiet * un personas paplašinājumu.

Solis 3 Nospiediet Pārsūtīt .
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N O D A Ļ A 3
Kontakti

• Korporatīvais direktorijs, lappusē 87
• Personiskais direktorijs, lappusē 87
• Cisco tīmekļa numuru sastādītājs, lappusē 91

Korporatīvais direktorijs
Jūs varat uzmeklēt kolēģa numuru savā tālrunī — tādējādi ir vienkāršāk veikt zvanu. Jūsu administrators
izveido un uztur direktoriju.

Zvanīšana kontaktpersonai korporatīvajā direktorijā
Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Izvēlieties Korporatīvais direktorijs.
Solis 4 Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
Solis 5 Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet Iesniegt.
Solis 6 Atlasiet kontaktu un nospiediet Sastādīt numuru.

Personiskais direktorijs
Izmantojiet personisko direktoriju, lai glabātu informāciju par draugiem, ģimeni vai kolēģiem. Personiskajam
direktorijam varat pievienot savus adresātus. Īpašos ātrās numuru sastādīšanas kodus varat pievienot cilvēkiem,
kam bieži zvanāt.

Personisko direktoriju varat iestatīt tālrunī vai pašapkalpošanās portālā. Izmantojiet tālruni, lai direktorija
ierakstiem piešķirtu ātrās numuru sastādīšanas kodus.
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Saistītās tēmas
Pašapkalpošanās portāls, lappusē 20

Pierakstīšanās personiskajā direktorijā un izrakstīšanās no tā
Pirms sākt darbu

Lai varētu pierakstīties personiskajā direktorijā, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Sazinieties ar
administratoru, ja nezināt šo informāciju.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Izvēlieties Personiskais direktorijs.
Solis 4 Ievadiet savu lietotāja ID un PIN kodu un nospiediet Iesniegt.
Solis 5 Lai izrakstītos, izvēlieties Atteikties, nospiediet Atlasīt un pēc tam nospiediet Labi.

Jauna adresāta pievienošana personīgajam direktorijam

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Atlasiet Personīgā adrešu grāmata un nospiediet Iesniegt.
Solis 5 Nospiediet Jauna.
Solis 6 Ievadiet vārdu, uzvārdu un pēc izvēles arī segvārdu.
Solis 7 Nospiediet Tālruņi, ievadiet tālruņa numuru un visus vajadzīgos piekļuves kodus un nospiediet Iesniegt.

Adresāta meklēšana personīgajā direktorijā
Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
88

Kontakti
Pierakstīšanās personiskajā direktorijā un izrakstīšanās no tā



Solis 4 Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata.
Solis 5 Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
Solis 6 Ievadiet savu meklēšanas kritēriju un nospiediet Iesniegt.

Zvanīšana kontaktpersonai personiskajā direktorijā
Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Izvēlieties savu sadaļu Personiskais direktorijs un meklējiet ierakstu.
Solis 5 Noklikšķiniet uz personiskās adrešu grāmatas ieraksta, kuram vēlaties zvanīt.
Solis 6 Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Zvanīt.

Ātrās numuru sastādīšanas koda piešķiršana kontaktpersonai
Ātrās numuru sastādīšanas kods atvieglo zvanīšanu kontaktam.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata.
Solis 5 Izvēlieties meklēšanas kritēriju.
Solis 6 Ievadiet meklēšanas kritērija informāciju un nospiediet Iesniegt.
Solis 7 Atlasiet kontaktpersonu.
Solis 8 Nospiediet Ātrā zvanīšana.
Solis 9 Izvēlieties numuru un nospiediet Atlasīt.
Solis 10 Ritiniet uz nepiešķirtu ātrās numuru sastādīšanas indeksu un nospiediet Iesniegt.

Saistītās tēmas
Zvana veikšana ar ātrās zvanīšanas pogu, lappusē 51
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Zvanīšana kontaktpersonai, izmantojot ātrās numuru sastādīšanas kodu

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Izvēlieties Personiskā ātrā zvanīšana un ritiniet, lai atrastu ātrās numuru sastādīšanas kodu.
Solis 5 Izvēlieties vajadzīgo ātrās numuru sastādīšanas kodu un nospiediet Zvanīt.

Adresāta rediģēšana personīgajā direktorijā
Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata un meklējiet ierakstu.
Solis 5 Nospiediet Atlasīt un tad Rediģēt.
Solis 6 Labojiet ieraksta informāciju.
Solis 7 Nospiediet Tālruņi, lai mainītu tālruņa numuru.
Solis 8 Nospiediet Atjaunināt.

Adresāta dzēšana no personīgā direktorija

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Izvēlieties Personiskā adrešu grāmata un meklējiet ierakstu.
Solis 5 Nospiediet Atlasīt, tad Rediģēt un Dzēst.
Solis 6 Nospiediet Labi, lai apstiprinātu dzēšanu.
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Ātrās numuru sastādīšanas koda dzēšana

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Kontaktpersonas .
Solis 2 Nospiediet Kontaktpersonas.
Solis 3 Pierakstieties savā personiskajā direktorijā.
Solis 4 Izvēlieties Personiskā ātrā zvanīšana un meklējiet ātrās numuru sastādīšanas kodu.
Solis 5 Izvēlieties vajadzīgo kodu un nospiediet Noņemt.
Solis 6 Izvēlieties indeksu un nospiediet Noņemt.

Cisco tīmekļa numuru sastādītājs
Varat izmantot Cisco Web Dialer, tīmekļa pārlūku un Cisco IP tālruni, lai veiktu zvanus no tīmekļa un datora
programmām. Izmantojiet tīmekļa pārlūku un dodieties uz tīmekļa vietni vai korporatīvo direktoriju,
noklikšķiniet uz tālruņa numura hipersaites, lai sāktu zvanu.

Lai veiktu zvanu, jums ir nepieciešams lietotāja ID un parole. Šo informāciju jums var sniegt administrators.
Jauniem lietotājiem pirms zvana veikšanas ir jāveic preferenču konfigurācija.

Plašāku informāciju skatiet “Cisco Web Dialer” dokumentācijā: 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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N O D A Ļ A 4
Zvanu vēsture

• Neseno zvanu vēstures saraksts, lappusē 93
• Zvanu vēstures apskats, lappusē 93
• Atzvanīšana nesen veiktam zvanam, lappusē 94
• Zvanu vēstures saraksta notīrīšana, lappusē 94
• Zvana ieraksta dzēšana , lappusē 94

Neseno zvanu vēstures saraksts
Neseno zvanu sarakstā varat skatīt pēdējos 150 atsevišķos zvanus un zvanu grupas.

Ja jūsu Neseno zvanu saraksts sasniedz maksimālo izmēru, nākamie jaunie ieraksti aizstās saraksta vecākos
ierakstus.

Zvani vēstures sarakstā tiek grupēti, ja ir veikti un saņemti no viena un tā paša numura un ir secīgi. Arī
neatbildētie zvani no viena un tā paša numura tiek grupēti.

Ja izmantojat meklēšanas grupu, ņemiet vērā:

• Ja tālrunis ir daļa no apraides meklēšanas grupas, zvani, ko paņem citi meklēšanas grupas dalībnieki,
jūsu zvanu vēsturē tiek parādīti kā saņemtie zvani.

• Saņemto zvanu vēstures sarakstā ir redzams termins Meklēšanas grupa, kam seko meklēšanas grupas
numurs vai nosaukums. Šis uzlabojums palīdz identificēt meklēšanas grupas zvanus.

Zvanu vēstures apskats
Pārbaudiet nesen saņemtos zvanus.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Vēsture.

Ja tālrunis ir dīkstāves režīmā, varat skatīt arī zvanu vēstures sarakstu, nospiežot navigācijas ripu uz augšu.
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Solis 3 Ja jūsu rīcībā ir vairākas līnijas, izvēlieties kādu līniju, lai to skatītu.

Ja vienam numuram tālrunī ir konfigurētas divas līnijas, zvanu vēsturē tiks parādīta detalizēta informācija
par zvanu tikai par līniju, kas saņem zvanu.

Atzvanīšana nesen veiktam zvanam
Jūs varat vienkārši atzvanīt kādam, kurš ir zvanījis jums.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Vēsture.
Solis 3 (Neobligāts) Izvēlieties Visas līnijas vai vajadzīgo līniju.
Solis 4 Atlasiet to numuru, ko vēlaties sastādīt.
Solis 5 (Neobligāts) Nospiediet Rediģēt numura sastādīšanu, lai rediģētu numuru.
Solis 6 Nospiediet Zvanīt.

Zvanu vēstures saraksta notīrīšana
Savā tālrunī varat notīrīt zvanu vēstures sarakstu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Vēsture.
Solis 3 (Neobligāts) Izvēlieties Visas līnijas vai vajadzīgo līniju.
Solis 4 Nospiediet Notīrīt.
Solis 5 Nospiediet Dzēst.

Zvana ieraksta dzēšana
Jūs varat rediģēt zvanu vēsturi, noņemot vienu zvanu no tālruņa vēstures. Tādējādi var saglabāt svarīgu
kontaktinformāciju, jo zvanu vēsturē tiek saglabāti tikai 150 zvani.
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Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Vēsture.
Solis 3 (Neobligāts) Izvēlieties Visas līnijas vai vajadzīgo līniju.
Solis 4 Iezīmējiet atsevišķu ierakstu vai zvanu grupu, ko vēlaties izdzēst.
Solis 5 Nospiediet Dzēst.
Solis 6 Vēlreiz nospiediet Dzēst, lai apstiprinātu.
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N O D A Ļ A 5
Lietojumprogrammas

• Pieejamās lietojumprogrammas, lappusē 97
• Aktīvo lietojumprogrammu apskate, lappusē 97
• Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām, lappusē 97
• Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana, lappusē 98

Pieejamās lietojumprogrammas
Cisco tālruņos pēc noklusējuma nav iekļautas šīs lietojumprogrammas. Bet jūsu uzņēmumam var būt papildu
lietojumprogrammas, piemēram, laika apstākļi, akciju tirgus informācija, uzņēmuma ziņas, veicamo uzdevumu
saraksti vai līdzīga informācija un pakalpojumi.

Aktīvo lietojumprogrammu apskate
Jūs varat vienkārši skatīt jau atvērtās lietojumprogrammas.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Nospiediet Iestatījumi.
Solis 3 Izvēlieties Palaistās lietojumprogrammas.
Solis 4 Nospiediet Iziet.

Pārslēgšanās uz aktīvajām lietojumprogrammām
Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
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Solis 2 Nospiediet Iestatījumi.
Solis 3 Izvēlieties Palaistās lietojumprogrammas.
Solis 4 Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet Pārslēgt uz, lai atvērtu un izmantotu izvēlēto

lietojumprogrammu.
Solis 5 Nospiediet Iziet.

Aktīvo lietojumprogrammu aizvēršana
Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Nospiediet Iestatījumi.
Solis 3 Izvēlieties Palaistās lietojumprogrammas.
Solis 4 Izvēlieties palaistu lietojumprogrammu un nospiediet Aizvērt lietojumprogrammu, lai aizvērtu

lietojumprogrammu.
Solis 5 Nospiediet Aizvērt, pēc tam nospiediet Iziet.
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N O D A Ļ A 6
Iestatījumi

• Iestatījumu izvēlne, lappusē 99
• Skaļuma regulēšana zvana laikā, lappusē 105
• Zvana signāla skaļuma regulēšana, lappusē 106
• Tālruņa displeja valoda, lappusē 106

Iestatījumu izvēlne
Jūs varat kontrolēt dažus atribūtus un līdzekļus savā tālrunī, izmantojot izvēlni Iestatījumi.

Tapetes mainīšana
Administrators var atļaut mainīt tapeti vai fona attēlu.

Tapetes tiek atbalstītas gan jūsu Cisco IP tālrunī, gan atslēgas paplašinājuma modulī, ja jūsu tālrunim tāds
ir pievienots.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Naviģējiet uz iestatījumi > Tapete.
Solis 3 Izvēlieties vajadzīgo tapeti un veiciet kādu no darbībām:

• Nospiediet Priekšskatīt, lai skatītu tapeti tālruņa ekrānā.
• Nospiediet Iestatīt, lai lietotu tapeti tālrunī.

Solis 4 Nospiediet Iziet.

Zvana signāla mainīšana
Jūs varat mainīt skaņas signālu, ko tālrunis izmanto ienākošajiem zvaniem.
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Procedūra

Solis 1 Izvēlieties Iestatījumi > Preferences > Zvana signāls.

Solis 2 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 3 Izvēlieties Iestatījumi > Zvana signāls.
Solis 4 Izvēlieties līniju.
Solis 5 Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet Atskaņot, lai atskaņotu skaņas paraugu.
Solis 6 Nospiediet Iestatiet, lai lietotu zvana signālu.

Tālruņa ekrāna spilgtuma regulēšana
Tālruņa ekrāna spilgtumu var mainīt, lai būtu vieglāk lasīt tajā redzamo informāciju.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Spilgtums.
Solis 3 Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu, vai pa labi, lai palielinātu spilgtumu.
Solis 4 Nospiediet Saglabāt.

Kontrasta regulēšana
Jūs varat mainīt sava tālruņa Cisco IP tālruņa 8811 ekrāna kontrastu, lai būtu vieglāk lasīt tālruņa ekrānā.

Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiedietLietojumprogrammas un atlasiet Informācija
par tālruni. Modeļa numura laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Kontrasts.
Solis 3 Atlasiet Kontrasts.
Solis 4 Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu kontrastu, vai pa labi, lai palielinātu kontrastu.
Solis 5 Nospiediet Saglabāt, lai iestatītu kontrastu.
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Šrifta lieluma mainīšana
Lai būtu vieglāk izlasīt ekrānā redzamo informāciju, tālrunī var mainīt šrifta lielumu. Tomēr, palielinot
šriftu, daži ziņojumi var tikt saīsināti.

Šrifta lielums ietekmē šādas etiķetes:

• zvanu ekrāns (zvanītāja vārds un funkciju taustiņu etiķetes);

• zvanītāja vārds zvanu vēsturē;

• līniju etiķetes tālruņa ekrānā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Šrifta lielums.
Solis 3 Izvēlieties šrifta lielumu un nospiediet Iestatīt.
Solis 4 Nospiediet Iziet, lai atgrieztos logā Lietojumprogrammas.

Tālruņa nosaukuma mainīšana
Jūs varat aizstāt tālruņa noklusējuma nosaukumu ar citu nosaukumu. Kad mobilā ierīce ir savienota pārī ar
galda tālruni, šis nosaukums tiek rādīts mobilajā ierīcē.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Tālruņa nosaukums.
Solis 3 Nosaukuma ievadīšanai lietojiet cipartastatūru.
Solis 4 Nospiediet Lietot.
Solis 5 Nospiediet Iziet.

Video iestatījumi
Ja jums ir video tālrunis, jums ir pieejami video kontroles iestatījumi.

Video spilgtuma regulēšana
Ja biroja apgaismojumā ir grūti saskatīt video, varat pielāgot spilgtumu.
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Procedūra

Solis 1 Pagrieziet gredzenu ap kameru pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai atvērtu aizslēgu.

Solis 2 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 3 Izvēlieties Iestatījumi > Video > Ekspozīcija.
Solis 4 Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi, lai samazinātu, vai pa labi, lai palielinātu spilgtumu.
Solis 5 Nospiediet Saglabāt.

Video joslas platuma regulēšana
Videozvana laikā jūsu video var pēkšņi apstāties vai atpalikt no audio. Aizkavi parasti izraisa liela tīkla
noslodze.

Pēc noklusējuma tālrunis automātiski izvēlas joslas platuma iestatījumu, kas līdzsvaro audio un video tīkla
prasības. Ja video bieži atpaliek, varat izvēlēties fiksētu joslas platumu. Ieteicams sākt ar zemāko iestatījumu
un augstāku iestatījumi izvēlēties tikai tad, ja video joprojām atpaliek.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Video > Joslas platums.
Solis 3 Izvēlieties joslas platuma iestatījumu.
Solis 4 Nospiediet Saglabāt, lai iestatītu joslas platumu.

Videozvanu apskate datorā
Jūs varat skatīt zvana video datorā, nevis tālruņa ekrānā. Zvana audio joprojām paliek tālrunī.

Ja ir pievienota videokamera, jūs nevarat izmantot galda tālruņa video iespējas tālrunī, piem., Cisco IP tālrunī
8845 vai 8865.

Pirms sākt darbu

Savienojiet datoru un tālruņa PC portu, izmantojot Ethernet kabeli, un piesakieties Cisco Jabber darbam ar
Windows vai Cisco Jabber darbam ar Mac. Tālrunim jābūt savienotam ar datora pirmo tīkla interfeisa karti
(NIC1).

Kad tālrunī ir iespējots Wi-Fi, datora ports tālrunim ir atspējots.

Nepieciešama jaunākā Cisco multivides pakalpojumu interfeisa (Media Services Interface—MSI) versija
un kāds no šiem produktiem:

• Cisco Jabber darbam ar Windows 9.7(5) vai jaunāka versija

• Cisco Jabber darbam ar Mac 10.8.1 vai jaunāka versija
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Ja jums nav jaunākās Cisco Jabber vai MSI versijas, sazinieties ar administratoru. Aparatūras un
programmatūras prasību sarakstu skatiet:

• Cisco Jabber darbam arWindows informācijā par laidienu vietnē http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-windows/products-release-notes-list.html.

• Cisco Jabber darbam ar Mac informācijā par laidienu vietnē http://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/jabber-mac/products-release-notes-list.html

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Video.
Solis 3 Atlasiet Video, izmantojot datoru.
Solis 4 Atlasiet Ieslēgts, lai iespējotu video.

Brīdinājuma par balss pieklusināšanu izslēgšana
Ja runājat skaļi, varat iestatīt tālrunī atgādinājumu par runāšanu atbilstošā skaļumā. Ja runājat skaļi
(pārsniedzot iepriekš definētu slieksni), tālruņa ekrānā tiek parādīts brīdinājuma ziņojums. Tiek atskaņots
signāls, ja runājat skaļi pēc pirmā brīdinājuma.

Lai noraidītu ziņojumu, jums jārunā klusāk vai jāatlasa Ignorēt.

Administrators var iespējot vai atspējot šo līdzekli. Ja līdzeklis ir atspējots, izvēlnē Iestatījumi netiek rādīts
ziņojums vai vienums.

Ja administrators ir to iespējojis, balss pieklusināšanas funkcija ir iespējota jūsu tālrunī pēc noklusējuma,
taču jūs varat to ieslēgt. Tā ir pieejama tikai klausulēm un austiņām.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Naviģējiet uz Iestatījumi > Balss pieklusināšana.
Solis 3 Nospiediet Izslēgt.
Solis 4 Uznirstošajā logā nospiediet Labi.

Balss paziņojuma iespējošana sadaļā Pieejamība
Varat iespējot vai atspējot funkciju Balss paziņojums, navigācijas gredzenā trīs reizes nospiežot pogu Atlasīt.
Taču šai funkcijai varat arī piekļūt no sava tālruņa iestatījuma Pieejamība.

Pēc funkcijas Balss paziņojums iespējošanas divas reizes nospiediet izvēles taustiņu pogas, lai lietotu vai
konfigurētu šo funkciju.
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Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Pieejamība > Balss paziņojumi.
Solis 3 Atlasiet Ieslēgts, lai iespējotu funkciju.
Solis 4 Divreiz izvēlieties Iziet, lai saglabātu savus iestatījumus un atgrieztos sadaļā Lietojumprogrammas.

Saistītās tēmas
Balss atgriezeniskā saite, lappusē 37

Balss ātruma pielāgošana
Varat pielāgot balss paziņojuma ātrumu, ja lasīšana notiek pārāk ātri vai pārāk lēni. Balss paziņojuma
funkcija jāiespējo pirms balss paziņojuma ātruma izvēles.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Pieejamība > Balss ātrums.
Solis 3 Nospiediet navigācijas ripu uz augšu un uz leju, lai naviģētu. Lai izvēlētos ātrumu, nospiediet Izvēlēt.

Solis 4 Lai saglabātu iestatījumus un atgrieztos sadaļā Pieejamība, divas reizes izvēlieties Saglabāt.
Solis 5 Divas reizes izvēlieties Iziet, lai atgrieztos sadaļā Lietojumprogrammas.

Saistītās tēmas
Balss atgriezeniskā saite, lappusē 37

Izvēles taustiņa indikatora izslēgšana enerģijas taupīšanas režīmā
Jūs varat izslēgt pogas Atlasīt indikatoru, darbojoties režīmā Power Save. Tas mazina vizuālus traucējumus
darbvietā.

Poga Atlasīt atrodas jūsu tālruņa navigācijas ripas vidusdaļā. Kad darbojaties režīmā Power Save, pogas
Atlasīt indikators pēc noklusējuma ir ieslēgts.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Power Save indikators.
Solis 3 Nospiediet Izslēgt, lai izslēgtu indikatoru.
Solis 4 Brīdinājuma logā nospiediet Labi.
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Austiņu saistīšana ar lietotāja informāciju
Jūs varat saistīt austiņas ar savu tālruņa pierakstīšanās ID. Piesaiste palīdz izmantot Extension Mobility.

Ja nepieciešams noņemt austiņu piesaisti, sazinieties ar administratoru. Jūs nevarat mainīt vai atjaunināt
austiņu piesaisti no tālruņa izvēlnes.

Ja austiņas tiek jauninātas vai jūs kādam zvanāt, piesaisti nevar veikt. Pirms šīs darbības veikšanas pagaidiet,
kamēr tiek pabeigta jaunināšana vai esat beidzis zvanu.

Piezīme

Pirms sākt darbu

• Cisco austiņu sērija 500: jāizveido savienojums ar tālruni, izmantojot USB vai Y kabeli, vai arī jāizveido
pāra savienojums un jāsavieno ar tālruni, izmantojot Cisco austiņu sērijas 560 standarta pamatne vai
Cisco austiņu sērija 560 ar vairāku avotu pamatni.

Cisco austiņas 730: jāizveido savienojums ar tālruni, izmantojot USB kabeli. Cisco austiņas 730 USB
sargspraudnis nav atbalstīts.

• Austiņu aparātprogrammatūras jaunināšana nevar būt norises stadijā.

• Tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

Procedūra

Solis 1 Galda tālrunī nospiediet pogu Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Piederumi > Cisco austiņas > Iestatīšana > Saistītais lietotājs.
Solis 3 Ievadiet savu lietotāja ID un PIN.
Solis 4 Nospiediet Iesniegt.

Saistītās tēmas
Pierakstīšanās pakalpojumā Extension Mobility, izmantojot Cisco austiņas, lappusē 19

Skaļuma regulēšana zvana laikā
Ja jūsu klausules, austiņu vai tālruņa skaļruņa skaņa ir pārāk skaļa vai klusa, varat mainīt skaļumu, klausoties
otru sarunas dalībnieku. Mainot skaļumu zvana laikā, izmaiņas attiecas tikai uz tajā brīdī izmantoto skaļruni.
Piemēram, ja regulējat skaļumu, izmantojot austiņas, klausules skaļums netiek mainīts.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Skaļums pa labi vai pa kreisi, lai regulētu skaļumu sarunas laikā.
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Solis 2 Nospiediet Skaļums uz augšu vai uz leju, lai sarunas laikā regulētu skaļumu.

Zvana signāla skaļuma regulēšana
Ja tālruņa zvanītāja signāls, kas informē par ienākošu zvanu, ir pārāk skaļš vai pārāk kluss, to var mainīt.
Zvanītāja skaļuma izmaiņas neietekmē zvana skaļumu, kuru dzirdat sarunas laikā.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Skaļums pa labi vai pa kreisi, lai regulētu zvanītāja skaļumu, kad zvana tālrunis.

Solis 2 Nospiediet Skaļums uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis netiek izmantots.

Tālruņa displeja valoda
Jūsu tālrunis var parādīt tekstu daudzās valodās. Tālrunī izmantojamo valodu iestata administrators. Sazinieties
ar administratoru, ja vēlaties mainīt valodu.
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N O D A Ļ A 7
Piederumi

• Atbalstītie piederumi, lappusē 107
• Sava tālruņa modeļa noskaidrošana, lappusē 109
• Ar tālruni saistīto piederumu apskate, lappusē 109
• Austiņas, lappusē 110
• Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis, lappusē 142
• Silikona apvalki, lappusē 147

Atbalstītie piederumi
Kopā ar tālruni varat izmantot dažādus piederumus, piemēram, austiņas, mikrofonus un skaļruņus.Šīs sadaļas
tabulās ir parādīti piederumi, ko atbalsta jūsu tālrunis.

Tabulā ir aprakstīti Cisco piederumi, kas ir pieejami ierīcei Cisco IP tālruņa 8800. sērija.

Tabula 25: Cisco piederumi: Cisco IP tālruņa 8800. sērija

8865NR886588618851NR8851884588418811VeidsPiederums

33322Nav atbalstītsNav
atbalstīts

Nav atbalstītsPievienojumierīces
modulis

Cisco IP
tālruņa 8800
taustiņa
paplašinājuma
modulis

Nav
atbalstīts

Nav
atbalstīts

Uzturēts

Atbalsta
ne vairāk
kā
3 viena
tipa
paplašinājuma
moduļus.

Uzturēts

Atbalsta
ne vairāk
kā 2 viena
tipa
paplašinājuma
moduļus.

Uzturēts

Atbalsta
ne vairāk
kā 2 viena
tipa
paplašinājuma
moduļus.

Nav atbalstītsNav
atbalstīts

Nav atbalstītsPievienojumierīces
modulis

Cisco IP
tālruņa
8851/8861
taustiņa
paplašinājuma
modulis
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8865NR886588618851NR8851884588418811VeidsPiederums

Uzturēts

Atbalsta ne
vairāk kā
3 viena tipa
paplašinājuma
moduļus.

Uzturēts

Atbalsta ne
vairāk kā
3 viena tipa
paplašinājuma
moduļus.

Nav
atbalstīts

Nav
atbalstīts

Nav
atbalstīts

Nav atbalstītsNav
atbalstīts

Nav atbalstītsPievienojumierīces
modulis

Cisco IP
tālruņa 8865
taustiņa
paplašinājuma
modulis

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsPievienojumierīces
modulis

Komplekts
montāžai pie
sienas

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsPievienojumierīces
modulis

Kabeļa
slēdzene

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsPievienojumierīces
modulis

Pamatne

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsTālruņa
apvalks

Silikona
apvalks

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsNav atbalstītsNav
atbalstīts

Nav atbalstītsUSBCisco
austiņu
sērija 520

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsStandartaCisco
austiņu
sērija 530

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsNav atbalstītsNav
atbalstīts

Nav atbalstītsUSB
adapteris

Cisco
austiņu
sērija 530

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsStandartaCisco
austiņu
sērija 560

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

USB
adapteris

Cisco
austiņu
sērija 560

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

USBCisco
austiņas 730

Netiek
uzturēts

UzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

UzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

BluetoothCisco
austiņas 730
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Tabulā ir aprakstīti trešo pušu piederumi, kas ir pieejami ierīcei Cisco IP tālruņa 8800. sērija.

Tabula 26: Trešo pušu piederumi: Cisco IP tālruņa 8800. sērija

8865NR886588618851NR8851884588418811VeidsPiederums

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsAnalogāsAustiņas

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsAnalogās
platjoslas

Austiņas

Netiek
uzturēts

UzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

UzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

BluetoothAustiņas

UzturētsUzturētsUzturētsUzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

USBAustiņas

UzturētsUzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Ārējā
datora

Mikrofons

UzturētsUzturētsUzturētsNetiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Netiek
uzturēts

Ārējā
datora

Skaļruņi

Sava tālruņa modeļa noskaidrošana
Ir svarīgi zināt sava tālruņa modeli, jo katrs tālrunis atbalsta atšķirīgus piederumus.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Tālruņa informācija. Modeļa numura laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Ar tālruni saistīto piederumu apskate
Jūs varat pievienot ārēju aparatūru savam tālrunim, izmantojot austiņu ligzdu, Bluetooth vai USB portu. Pēc
noklusējuma piederumu sarakstā ir iekļautas analogās austiņas, kuras var iestatīt platjoslas izmantošanai

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties vienu no šīm opcijām:

• Piederumi
• Bluetooth
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Solis 3 (Neobligāts) Izvēlieties piederumu un nospiediet Rādīt detalizēti.
Solis 4 Nospiediet Iziet.

Austiņas
Ir pieejamas vairākas Cisco un trešo pušu austiņas lietošanai ar Cisco IP tālruņiem un ierīcēm.
Papildinformāciju par Cisco aistiņām sk. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headsets/index.html.

Saistītās tēmas
Atbalstītie piederumi, lappusē 107

Svarīga informācija par austiņu drošību
Liels skaņas spiediens— lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, izvairieties no ilgstošas
klausīšanās lielā skaļumā.

Iespraužot austiņas, samaziniet austiņu skaļruņa skaļumu, pirms ieslēdzat austiņas. Ja atcerēsities samazināt
skaļumu pirms austiņu noņemšanas, skaļums būs mazāks, kad atkal austiņas iespraudīsit.

Sekojiet apkārt notiekošajam. Izmantojot austiņas, var tikt bloķētas svarīgas ārējās skaņas, it sevišķi ārkārtas
situācijās vai trokšņainā vidē. Neizmantojiet austiņas, vadot transportlīdzekli. Neatstājiet austiņas vai austiņu
kabeļus vietās, kur cilvēki vai dzīvnieki var aiz tiem aizķerties. Vienmēr uzraugiet bērnus, kuri atrodas austiņu
vai austiņu kabeļu tuvumā.

Cisco austiņu sērija 500
Ir pieejamas šādas Cisco austiņas:

• Cisco austiņas 521— austiņas ar vienu pie auss liekamo daļu un komplektācijā iekļauto USB kontrolleru.

• Cisco austiņas 522— austiņas ar divām pie ausīm liekamām daļām un komplektācijā iekļauto USB
kontrolleru.

• Cisco austiņas 531— austiņas ar vienu pie auss liekamo daļu, ko var izmantot vai nu kā standarta
austiņas, vai kā USB austiņas ar USB adapteri.

• Cisco austiņas 532— standarta austiņas ar divām pie ausīm liekamām daļām, ko var izmantot vai nu
kā standarta austiņas, vai kā USB austiņas ar USB adapteri.

• Cisco austiņas 561— bezvadu austiņas ar vienu pie auss liekamo daļu un pamatni.

• Cisco austiņas 562— bezvadu austiņas ar divām pie auss liekamām daļām un pamatni.

Cisco austiņas 521 un 522

Cisco austiņas 521 un 522 ir divas austiņas ar vadu, kas ir izstrādātas izmantošanai ar Cisco IP tālruņiem
un ierīcēm. Cisco austiņas 521 ir pieejamas ar vienu pie auss liekamo daļu ilgstošai nēsāšanai un ērtībām.
Cisco austiņas 522 ir pieejamas ar divām pie auss liekamām daļām izmantošanai trokšņainā vidē.
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Abiem austiņu modeļiem ir 3,5 mm savienotājs izmantošanai ar klēpjdatoriem un mobilajām ierīcēm. Ir
pieejams arī līnijas USB kontrolieris izmantošanai ar Cisco IP tālruni 8851 8851NR, 8861, 8865 un 8865NR.
Ar šo kontrolieri var vienkārši atbildēt uz zvaniem un piekļūt tālruņa pamatfunkcijām, piemēram, zvana
aizturēšanai un atsākšanai, skaņas izslēgšanai un skaļuma regulēšanai.

Lai šīs austiņas darbotos pareizi ir nepieciešams tālruņa aparātprogrammatūras laidiens 12.1(1) vai jaunāks.
Attēls 10: Cisco austiņas 521

Attēls 11: Cisco austiņas 522

Cisco austiņas 531 un 532

Cisco austiņas 531 un 532 var izmantot kā standarta austiņas tālruņiem. Austiņas pievieno austiņu portam,
izmantojot RJ savienotāju.

Ir pieejams arī Cisco austiņu USB adapteris izmantošanai kopā ar Cisco IP tālruni 8851, 8851NR, 8861,
8865 un 8865NR. Šis adapteris Cisco austiņas 531 un 532 pārvērš par USB austiņām un tādējādi sniedz
dažas papildu funkcijas. Tas nodrošina ērtu veidu, kā zvanīt un atbildēt uz zvaniem, testēt mikrofonu un
pielāgot zemo un augsto frekvenču līmeni, pastiprināšanu un sānskaņu iestatījumus.

Lai austiņas darbotos pareizi, ir nepieciešams tālruņa aparātprogrammatūras laidiens 12.1(1) vai jaunāks.
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Attēls 12: Cisco austiņas 531

Attēls 13: Cisco austiņas 532

Cisco austiņas 561 un 562

Cisco austiņas 561 un 562 ir divi bezvadu austiņu modeļi, kas ir izstrādāti izmantošanai mūsdienu birojā.
Cisco austiņas 561 ir pieejamas ar vienu pie auss liekamo daļu ilgstošai nēsāšanai un ērtībām. Cisco
austiņas 562 ir pieejamas ar divām pie auss liekamām daļām izmantošanai trokšņainā vidē.

Abu austiņu modeļu komplektācijā ir standarta pamatne vai vairāku ierīču pamatne ar LED displeju austiņu
uzlādēšanai un austiņu uzlādes līmeņa pārraudzīšanai. Abas pamatnes parāda arī zvana statusu, piemēram,
ienākošs zvans, aktīvs zvans un zvani ar izslēgtu skaņu. Ja notiek austiņu aparātprogrammatūras jaunināšana,
LED diodes norāda jaunināšanas norisi.

Bāze tiek savienota ar tālruni, izmantojot USB savienotāju vai Y kabeli atkarībā no tālruņa modeļa un jūsu
personiskajām vēlmēm. Y kabelis tiek pievienots tālruņa AUX un austiņu portiem.

Maiņstrāvas kontaktdakša ir iekļauta komplektācijā pamatnes savienošanai ar strāvas kontaktligzdu. Lai
varētu pievienot strāvas adapteri, vispirms ir jāuzstāda jūsu reģionam atbilstošā strāvas kontakta uzmava.

Reizēm Cisco austiņās 561 vai 562 tiek atskaņots signāls. Daži no šiem signāliem brīdina, kad veicat kādu
darbību, piemēram, nospiežat pogu. Citi signāli brīdina, ka ir jāpievērš uzmanība austiņām, piemēram, ir
jāuzlādē akumulators, vai arī ka esat pārāk tālu no bāzes stacijas.

Lai Cisco austiņas 561 un 562 darbotos pareizi ar Cisco Unified CommunicationsManager 12.5(1) vai vecāku
versiju, ir nepieciešams tālruņa aparātprogrammatūras laidiens 12.5(1) vai jaunāka versija un fails
defaultheadsetconfig.json.
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Attēls 14: Cisco austiņas 561

Attēls 15: Cisco austiņas 562

Cisco austiņu sērijas 500 atbalsts

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņiem ir gan RJ stila savienotāji, gan arīUSB porti, lai austiņas un pamatni
savienotu ar tālruni. Taču savienojuma veids ir atkarīgs no tālruņa modeļa. Šajā tabulā ir parādīti Cisco IP
tālruņa 8800. sērijas austiņu savienojumu un tālruņu modeļu atbalsts.

Tabula 27: Cisco IP tālruņa 8800. sērijas tālruņu austiņu atbalsts

Cisco IP tālrunis 8851

Cisco IP tālrunis 8851NR

Cisco IP tālrunis 8861

Cisco IP tālrunis 8865

Cisco IP tālrunis 8865NR

Cisco IP tālrunis 8811

Cisco IP tālrunis 8841

Cisco IP tālrunis 8845

Cisco austiņu sērija 500

Uzturēts

(Ar USB līnijas kontrolieri)

Nav atbalstītsCisco austiņas 521

Cisco austiņas 522

Uzturēts

(RJ savienotājs vai USB adapteris)

Uzturēts

(RJ savienotājs)

Cisco austiņas 531

Cisco austiņas 532

Uzturēts

(Y kabelis vai USB kabelis)

Uzturēts

(Y kabelis)

Cisco austiņas 561

Cisco austiņas 562
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Saistītās tēmas
Cisco austiņu pielāgošana, lappusē 133
Austiņu pievienošana tālrunim, lappusē 127
Austiņu konfigurēšana tālrunī, lappusē 130

Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogas un aparatūra
Kontroliera pogas tiek izmantotas zvanīšanas pamatfunkcijām.
Attēls 16: Cisco austiņu 521 un 522 kontrolieris

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogām.

Tabula 28: Cisco austiņu 521 un 522 kontroliera pogas

AprakstsNosaukumsNumurs

Ieslēdziet un izslēdziet mikrofonu.Poga Klusums1

Pielāgojiet austiņu skaļumu.Poga Skaļums2

Izmantojiet, lai pārvaldītu zvanus:

• Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

• Nospiediet un turiet nospiestu, lai beigtu zvanu.

• Nospiediet divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu.

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu. Nospiediet
vēlreiz, lai izgūtu aizturēto zvanu.

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu un atbildētu
uz ienākošo zvanu.

Zvanīt3

Cisco austiņu 531 un 532 USB adaptera pogas un aparatūra
Šis adapteris tiek izmantots zvanīšanas pamatfunkcijām.
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Attēls 17: Cisco austiņu USB adapteris

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu USB adaptera pogām.

Tabula 29: Cisco USB adaptera pogas

AprakstsNosaukumsNumurs

Ieslēdziet un izslēdziet mikrofonu.Poga Klusums1

Pielāgojiet austiņu skaļumu.Poga Skaļums2

Izmantojiet, lai veiktu zvanus, atbildētu uz tiem un tos pārvaldītu:

• Nospiediet vienreiz, lai veiktu zvanu.

• Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
Nospiediet divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu.

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu un atbildētu
uz ienākošo zvanu.

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu.

• Nospiediet un turiet nospiestu, lai beigtu zvanu.

Zvanīšanas poga3

Cisco austiņu 561 un 562 pogas un LED
Austiņu pogas tiek izmantotas zvanīšanas pamatfunkcijām.
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Attēls 18: Cisco austiņu 561 un 562 pogas

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
116

Piederumi
Cisco austiņu 561 un 562 pogas un LED



Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu 561 un 562 pogām.

Tabula 30: Cisco austiņu 561 un 562 pogas

AprakstsNosaukumsNumurs

Tiek izmantota, lai ieslēgtu un izslēgtu austiņas.

Lai austiņas ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet un turiet 4 sekundes.

Ienākošo un aktīvo zvanu pārvaldība ir atkarīga no tā, vai jums
ir viens vai vairāki zvani.

Viens zvans:

• Nospiediet vienreiz, lai atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu. Nospiediet
vēlreiz, lai izgūtu aizturēto zvanu.

• Nospiediet divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu.

• Nospiediet un turiet nospiestu, lai beigtu aktīvo zvanu.

Vairāki zvani:

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu aktīvo zvanu un atbildētu
uz otru ienākošo zvanu.

• Nospiediet vienreiz, lai aizturētu pašreizējo zvanu.
Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu sarunu, vai nospiediet un turiet
2 sekundes, lai pārtrauktu pašreizējo zvanu un atsāktu
aizturēto sarunu.

• Nospiediet un turiet nospiestu, lai pārtrauktu aktīvo zvanu
un atbildēt uz citu ienākošu zvanu.

• Nospiediet divreiz, lai paliktu pašreizējā sarunā un noraidītu
otru ienākošo zvanu.

Ieslēgšanas/izslēgšanas un zvanīšanas poga1

Ieslēdziet un izslēdziet mikrofonu. Kad austiņās tiek iespējota

skaņas izslēgšana, tālrunī tiek izgaismota iespēja Klusums .

Poga Klusums2

Pielāgojiet austiņu skaļumu.Poga Skaļums3

Parāda austiņu statusu:

• Mirgo sarkans— ienākošs zvans.

• Deg sarkans— aktīvs zvans.

• Mirgo balts— notiek aparātprogrammatūras jaunināšana.

LED4
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Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatne
Cisco austiņas 561 un 562 ir pieejamas ar standarta pamatni, kas paredzēta austiņu uzlādei. Pamatnes LED
displejā tiek parādīts pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis un zvanu stāvoklis. Papildus zvanu vadības
pogām austiņās uz zvaniem var atbildēt un tos beigt, paceļot austiņas no pamatnes vai noliekot tās tur.

Savienojums starp austiņāmun pamatni tiek veidots, izmantojot uzlabotos bezvadu ciparu telesakarus (Digital
Enhanced Cordless Telecommunications— DECT).

Attēls 19: Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatnes LED displejs

Šajā tabulā ir informācija par Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatni.

Tabula 31: Cisco austiņu 561 un 562 standarta pamatne

AprakstsNosaukumsNumurs

Norāda austiņu akumulatora uzlādes līmeni.Akumulatora statusa LED1

Brīdina par zvana statusu:

• Ienākošs zvans— mirgo zaļš.

• Aktīvs zvans— deg zaļš.

• Saruna ar izslēgtu skaņu— deg sarkans.

Zvana statusa LED2

Cisco austiņas 561 un 562 ar vairāku avotu pamatni
Vairāku avotu pamatni, izmantojot Bluetooth, USB savienotāju vai Y kabeli, var savienot ar līdz pat trīs zvanu
avotiem. Vairāku avotu pamatnē var saglabāt līdz četrām Bluetooth ierīcēm. Pārslēdzieties no viena zvana
avota uz citu, izmantojot vairāku avotu pamatnes pogu interfeisu. Izmantojiet zvanu vadības pogas uz austiņām,
lai atbildētu un izbeigtu zvanus. Kad jūsu austiņas atrodas pamatnē, varat automātiski atbildēt uz zvanu,
noņemot austiņas no pamatnes. Varat ievietot austiņas pamatnē, lai izbeigtu zvanu.

Vairāku avotu pamatnes komplektācijā ir iekļauti šādi kabeļi:

• Kabelis no USB uz USB: Cisco IP tālruņiem ar USB savienojumiem
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• USB Y kabelis: Cisco IP tālruņiem bez USB porta

• Mini USB kabelis: PC vai Mac datoram.

• Mini USB kabelis uz USB-C kabeli: pieejams atsevišķi PC vai Mac ierīcēm.

Attēls 20: Vairāku avotu pamatnes LED

Tālāk tabulā ir aprakstīti Cisco austiņu sērijas 560 vairāku avotu pamatnes LED.

Tabula 32: Vairāku avotu pamatnes LED

AprakstsNosaukumsNumurs

Norāda austiņu akumulatora un pamatnes uzlādes statusu:

• Austiņu akumulatora uzlāde— LED diodes mirgo un
deg pastāvīgi, kad akumulators tiek uzlādēts

• Notiek austiņu atjaunināšana— LED diodes mirgo no
kreisās uz labo pusi

• Austiņas un pamatne nav savienotas pārī —mirgo visas
LED diodes

• Enerģijas taupīšanas režīms— pastāvīgi deg vidējā
LED diode

Pamatne tiek aktivizēta enerģijas taupīšanas režīmā, ja 10
minūšu laikā nav savienojuma ar zvana avotu.

Akumulatora statusa LED1
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AprakstsNosaukumsNumurs

Brīdina par katra avota zvana statusu:

• Aktīvs avots— deg balts

• Ienākošais zvans atlasītā avotā — mirgo zaļā krāsā

• Ienākošais zvans neatlasītā avotā — mirgo zaļā krāsā

• Aktīvs zvans— deg zaļš

• Zvans neaktīvā avotā — mirgo zaļš

Zvana statusa LED2

Brīdina, ka austiņām ir izslēgta skaņa.Izslēgtas skaņas statusa LED3

Brīdina par Bluetooth statusu:

• Savienots pārī ar zvana avotu— deg balts

• Savienošanas pārī režīms— mirgot balts

• Meklē zvana avotu— mirgo balts

• Bluetooth ir izslēgts— LED nedeg

Bluetooth statusa LED4

Izmantojiet avota vadības pogas uz pamatnes, lai vadītu aktīvo avotu. Katra avota poga atbilst noteiktam
savienojumam vairāku avotu pamatnē.

Pat tad, ja būs izveidots savienojums ar avotu, LED, iespējams, nedegs. Avota LED deg tikai tad, ja šis avots
ir atlasīts vai tam ir aktīvs zvans. Piemēram, izmantojot Bluetooth, jums var būt pareizi pievienots Cisco IP
tālrunis, dators un mobilais tālrunis. Tomēr attiecīgā avota LED tikai tad, kad šis avots ir atlasīts, tam ir
aktīvs zvans vai ienākošais zvans. Nospiediet avota pogu, lai pārbaudītu, vai avots ir pievienots pareizi. Ja
nav savienojuma, avota LED iemirgogojas trīs reizes.

Varat pārslēgties no viena aktīvā zvana avota uz citu.

Pirms pārslēdzaties uz citu zvana avotu, aizturiet aktīvo zvanu. Kad pārslēdzaties uz citu zvana avotu,
sākotnējā zvana avota zvani netiek automātiski aizturēti.

Piezīme
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Šajā tabulā attēlotas vairāku avotu pamatnes avotu ikonas un attiecīgie savienojumi.

Tabula 33: Vairāku avotu pamatnes avota konsole

SavienojumsPamatnes ikonaAvots

Vads noUSB uzUSB vai Y kabelis

Galda tālruņa ikona atbilst vidējam
USB portam vairāku avotu
pamatnes aizmugurē. Tas paredzēts
Cisco IP tālruņu pievienošanai,
taču darbosies ar jebkuru saderīgu
zvanīšanas ierīci.

Galda tālrunis

Mikro USB vads

Klēpjdatora ikona atbilst mikro
USB portam vairāku avotu
pamatnes aizmugurē. Mikro USB
ports ir paredzēts savienojumiem
ar klēpjdatoru vai galddatoru.

Klēpjdators
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SavienojumsPamatnes ikonaAvots

Mobilā tālruņa ikona atbilst
Bluetooth savienojumam pamatnes
aizmugurē. Lai gan tā ir mobilā
tālruņa ikona, pamatne izveidos
savienojumu ar jebkuru saderīgu
Bluetooth zvanīšanas ierīci.

Vairāku avotu pamatnē iespējams
saglabāt un paturēt atmiņā līdz
četras Bluetooth zvanīšanas ierīces.

Ja klausāties mūziku, izmantojot
Bluetooth avotu, mūzikas
atskaņošana tiek pārtraukta, kad
novietojat austiņas uz pamatnes.

Līdznēsājamais tālrunis

Cisco austiņu sērija 700
Cisco austiņas 730 ir bezvadu austiņas, kas izmanto Bluetooth savienojumu, lai izveidotu savienojumu pārī
ar Cisco programmatūras klientiem un Cisco IP tālruņiem. Austiņas funkcijas pilnībā zvanu vadību unmūzikas
atskaņošanas iespējas, papildus jaudīgu trokšņu atcelšanas un ambientās audio Enhancement sistēmas
lietošanai aizņemts biroja vidē.

Cisco austiņas 730 komplektācijā ietilpst USBBluetooth adapteris lietošanai ar ierīcēm, kas nepiedāvā drošu
Bluetooth risinājumu. Austiņas var pieslēgt arī ierīcēm, kas iekļautas USB-C USB kabeli. USB-C kabelis
darbojas arī kā uzlādes kabelis un to var pieslēgt jebkuram USB adapterim, kas izmanto enerģiju. USB-C
kabeli var pievienot arī tālruņa USB portam, lai nodrošinātu pilnu funkcionalitāti, tostarp zvanu kontroli,
lokālo regulēšanu un iestatīšanu, kā arī programmaparatūras jauninājumus.

Plašāku informāciju skatiet: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headset-700-series/index.html

Cisco austiņas 730 Pogas un aparatūra
Austiņu pogas tiek izmantotas daudziem līdzekļiem. Katram kausiņam ir dažādas pogas un funkcijas.
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Attēls 21: Kreisā un labā mala: Cisco austiņas 730

Tabula 34: Cisco austiņas 730Pogas

AprakstsNosaukumsApzīmējuma
numurs

Pārejiet uz priekšu un atpakaļ, pārlūkojot mūzikas
ierakstus. Pieejams tikai tad, ja austiņas ir savienotas
pārī ar ierīci, kas var atskaņot mūziku.

Izlaist mūzikas ierakstu

Šī ir labā kausiņa priekšpuses labā un
kreisā puse.

1

Trīs pozīciju slēdzis:

• AMB: virziet uz augšu, lai iespējotu apkārtējās
vides režīmu.

• Nav apkārtējās vides vai trokšņu slāpēšanas:
vidējā pozīcija.

• NC: virziet uz leju, lai iespējotu trokšņu
slāpēšanu.

AMB un NC poga

Šī poga atrodas labā kausiņa
aizmugurē.

2.
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AprakstsNosaukumsApzīmējuma
numurs

Nospiediet, lai atskaņotu vai apturētu mūziku.
Pieejams tikai tad, ja austiņas ir savienotas pārī ar
ierīci, kas var atskaņot mūziku.

Apturēt un atskaņot

Opcija atrodas labā kausiņa centrā un
ir atzīmēta ar punktu.

3.

Tiek parādīts sarkans, ja atbildat uz zvanu vai esat
nospiedis austiņu pogu Klusums, kad neatbildat uz
zvanu.

Klātbūtnes indikators

Šis indikators atrodas uz labā un kreisā
kausiņa priekšdaļas.

4

Nospiediet augšējo vai apakšējo daļu, lai palielinātu
vai samazinātu skaļumu.

Skaļuma regulēšana

Šī ir labā kausiņa priekšpuses augša un
apakša.

5.
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AprakstsNosaukumsApzīmējuma
numurs

Kontrolē zvanu funkcijas atbilstoši zvana stāvoklim:

• Ienākošie zvani

• Atbildēšana uz zvanu: nospiediet vienu
reizi.

• Zvana noraidīšana: nospiediet divreiz.

• Aktīv.zvani

• Zvana aizturēšana: nospiediet vienu reizi.

• Zvana beigšana: nospiediet un turiet, līdz
atskan signāls.

Zvanīšanas poga

Opcija atrodas kreisā kausiņa centrā un
ir atzīmēta ar punktu.

6.

Ieslēdz un izslēdz mikrofonu.

Kad izslēgts, klātbūtne LED gaismas sarkans un

skaņas izslēgšanas pogu tālruņa gaismas.

Skaņas izslēgšana

Šī ir poga kreisā kausiņa priekšā.

7

Trīs pozīciju slēdzis:

• Bluetooth: virziet uz augšu un turiet, lai
savienotu austiņas pārī ar tālruni.

• Barošana: virziet vidējā pozīcijā, lai ieslēgtu
austiņas. Lai izslēgtu austiņu, virziet uz leju.

Bluetooth un barošanas poga

Šī ir poga kreisā kausiņa priekšā.

8.

Trešo pušu austiņas
Cisco veic iekšēju trešo pušu austiņu testēšanu lietošanai kopā ar Cisco IP tālruņiem. Tomēr Cisco nesertificē
un austiņu vai klausuļu ražotāju produktus un nesniedz tiem atbalstu. Sazinieties ar austiņu ražotāju, lai
saņemtu apstiprinājumu, ka varat tās izmantot ar savu Cisco tālruni.

Austiņas tālrunim var pievienot, izmantojot USB vai papildu portu. Atkarībā no austiņu modeļa, ir jāpielāgo
tālruņa audio iestatījumi, tai skaitā austiņu atbalss iestatījumi, lai izbaudītu vislabāko skaņu.

Ja jums ir trešo pušu austiņas un jūs lietojat jaunu atbalss iestatījumu, uzgaidiet vienu minūti un pēc tam
atkārtoti palaidiet tālruni, lai iestatījums tiktu saglabāts zibatmiņā.
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Tālrunis samazina daļu fona trokšņa, ko uztver austiņu mikrofons. Lai vēl vairāk samazinātu fona troksni
un uzlabotu kopējo skaņas kvalitāti, varat izmantot troksni mazinošas austiņas.

Ja vēlaties izmantot trešo pušu austiņas, ieteicams lietot augstas kvalitātes ārējās ierīces, piemēram, austiņas,
kas ir ekranētas pret nevēlamiem radio frekvenču (RF) un audio frekvenču (AF) signāliem. Atkarībā no
austiņu kvalitātes un to attāluma līdz citām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem un rācijām, joprojām
var rasties trokšņi vai atbalss. Attālā puse vai arī gan attālā puse, gan Cisco IP tālruņa lietotājs var dzirdēt
dūkoņu. Dūcošo skaņu var izraisīt dažādi ārēji avoti, piemēram, elektriskais apgaismojums, elektromotori
vai lieli datoru ekrāni.

Dažreiz dūcošo skaņu var samazināt vai novērst, lietojot vietējo strāvas adapteri vai strāvas inžektoru.

Cisco IP tālruņi tiek izvietoti atšķirīgās vidēs un ar atšķirīgu aparatūru, tāpēc nav viena austiņu risinājuma,
kas būtu optimāls jebkurā vidē.

Pirms lēmuma pieņemšanas par austiņu lielapjoma iegādi un izvietošanu, klientiem ieteicams austiņas
pārbaudīt paredzētajā vidē, lai noskaidrotu to veiktspēju.

Vienlaikus var izmantot tikai vienas austiņas. Pēdējās lietotās austiņas ir aktīvās austiņas.

Ieteicamo austiņu un citu audiopapildierīču sarakstu sk. http://www.cisco.com/c/en/us/products/
unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Bluetooth austiņas
Sarunām varat izmantot Bluetooth austiņas, ja tālrunis atbalsta Bluetooth.

Izmantojot Bluetooth austiņas ar tālruni, ņemiet vērā:

• Ja tālrunim ir pievienotas gan Bluetooth, gan parastās austiņas, vienlaikus darbosies tikai viena veida
austiņas. Iespējojot vienas austiņas, otras tiks automātiski atspējotas.

• Ja izmantojat USB austiņas, gan Bluetooth, gan analogās austiņas tiek atspējotas. Ja atvienojat USB
austiņas, jums ir jāiespējo Bluetooth vai standarta austiņas.

• Lai nodrošinātu optimālu austiņu darbību, izmantojiet Bluetooth austiņas 10 pēdu (3 metru) attālumā
no tālruņa.

• Jūsu tālrunis atbalsta Bluetooth brīvroku profilu. Ja jūsu Bluetooth austiņas tās atbalsta, varat izmantot
austiņas šādām funkcijām:

• Atbildēšana uz zvanu

• Zvana beigšana

• Austiņu zvana skaļuma regulēšana

• Numura atkārtošana

• Zvanītāja ID skatīšana

• Zvana noraidīšana

• Zvana pāradresēšana

• Zvana aizturēšana, atbildot uz ienākošo zvanu

• Zvana beigšana, atbildot uz ienākošo zvanu
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Plašāku informāciju skatiet Bluetooth austiņu ražotāja dokumentācijā.

Saistītās tēmas
Austiņu konfigurēšana tālrunī, lappusē 130

Skaņas kvalitāte
Papildus fiziskajai, mehāniskajai un tehniskajai veiktspējai, arī austiņu nodrošinātajai skaņas kvalitātei ir
jābūt labai gan lietotājam, gan sarunbiedram. Skaņas kvalitāte ir subjektīva, un mēs nevaram garantēt nevienu
trešās puses austiņu veiktspēju. Tomēr ir zināms, ka dažādas vadošo ražotāju austiņas labi darbojas kopā
ar Cisco IP tālruņiem.

Cisco neiesaka un netestē nekādas trešo pušu austiņas ar saviem produktiem. Lai iegūtu informāciju par
trešo pušu austiņu atbalstu Cisco produktiem, dodieties uz ražotāja tīmekļa vietni.

Cisco testēCisco austiņas ar Cisco IP tālruņiem. Informāciju par Cisco austiņām un Cisco IP tālruņa atbalstu
skatiet https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html.

Austiņas ar vadu
Austiņas ar vadu darbojas ar visām Cisco IP tālruņa funkcijām, ieskaitot skaļuma regulēšanas un skaņas
izslēgšanas pogas. Ar šīm pogām var regulēt austiņu skaļumu un izslēgt austiņu mikrofona skaņu.

Pievienojot austiņas ar vadu, nodrošiniet, lai vads būtu iespiests tā kanālā.

Ja vads nebūs iespiests tā kanālā, vads var tikt bojāts.Uzmanību

Bezvadu austiņas
Kopā ar savu galda tālruni jūs varat izmantot lielāko daļu bezvadu austiņu. Atbalstīto bezvadu austiņu sarakstu
skatiet vietnē http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

Informāciju par austiņu pieslēgšanu un to funkciju izmantošanu skatiet bezvadu austiņu dokumentācijā.

Austiņu pievienošana tālrunim
Katra veida ar kabeli pievienojamo austiņu, adaptera vai pamatnes savienošana ar tālruni notiek, izmantojot
citu portu un citu savienotāja un kabeļa veidu. Visizplatītākie veidi ir RJ savienotājs, USB savienotājs un Y
kabelis.

Standarta austiņu pievienošana
Jūs varat izmantot standarta austiņas kopā ar savu galda tālruni. Pievienojiet standarta austiņas tālruņa
aizmugurē esošajai austiņu ligzdai, izmantojot RJ tipa savienotāju.
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Attēls 22: Standarta austiņu pievienošana

Ja vads nebūs iespiests tā kanālā, var tikt bojāta drukātas shēmas plate tālrunī. Vada kanāls samazina
savienotāja un drukātās shēmas plates deformēšanās iespējamību.

Uzmanību

Procedūra

Pievienojiet austiņas tālruņa aizmugurē esošajai austiņu ligzdai. Iespiediet kabeli kabeļa kanālā.

USB austiņu pievienošana
Kad ar savu tālruni izmantojat USB austiņas, paturiet prātā:

• Vienlaikus var izmantot tikai vienas austiņas. Pēdējās lietotās austiņas ir aktīvās austiņas.

• Ja atvienojat USB austiņas aktīva zvana laikā, audio ceļš netiek mainīts automātiski. Nospiediet pogu
Tālruņa skaļrunis vai paceliet klausuli, lai mainītu audio.

Tālrunim atkarībā no modeļa var būt vairāk nekā viens USB ports. Cisco IP tālrunim 8851 un 8851NR ir
viens USB ports, kas atrodas tālruņa sānos. Cisco IP tālrunim 8861, 8865 un 8865NR ir divi USB porti, kas
atrodas tālruņa aizmugurē un sānos.

Lai piekļūtu sānu USB portiem, iespējams, ir jānoņem plastmasas vāciņš.

Procedūra

Pievienojiet USB austiņu savienotāju tālruņa USB portam.
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Cisco standarta pamatnes savienošana ar Y kabeli
Standarta pamatni var savienot ar tālruni, izmantojot komplektācijā iekļauto Y kabeli. Taču ņemiet vērā, ka
Y kabelim ir divi RJ tipa savienotāji— viens papildu jeb AUX ports un viens austiņu ports. Šos abus
savienotājus var atšķirt pēc lieluma, jo AUX porta savienotājs ir nedaudz lielāks par austiņu porta savienotāju.

Ja vads nebūs iespiests tā kanālā, var tikt bojāta drukātas shēmas plate tālrunī. Vada kanāls samazina
savienotāja un drukātās shēmas plates deformēšanās iespējamību.

Uzmanību

Procedūra

Solis 1 Mazāko savienotāju iespraudiet austiņu ligzdā, kas atrodas tālruņa aizmugurē. Iespiediet kabeli kabeļa
kanālā.

Solis 2 Lielāko kabeļa savienotāju iespraudiet AUX portā, kas atrodas blakus austiņu portam.

Vairāku avotu pamatnes savienošana ar Bluetooth ierīci
Cisco austiņu sērija 560 ar vairāku avotu pamatni var izveidot savienojumu ar tādām Bluetooth ierīcēm kā
mobilo tālruni un planšetdatoru. Austiņu pamatne zvanu ierīcē tiek rādīta kā Cisco austiņas, kam seko jūsu
austiņu sērijas numura pēdējie trīs cipari.

Austiņu sērijas numuru skatiet pamatnes apakšā — apakšējā labajā stūrī.Piezīme

Vairāku avotu pamatnē var saglabāt līdz četrām dažādām Bluetooth ierīcēm, ar ko ir izveidots pāra
savienojums. Ja jums jau ir četras pārī savienotas ierīces, pamatne aizstās to ierīci, kas visilgāko laiku nav
bijusi izmantota.

Procedūra

Solis 1 Lai sāktu savienošanu pārī, pamatnes aizmugurē divreiz nospiediet pogu Bluetooth.
Solis 2 Ierīces izvēlnē Iestatījumi atlasiet savas austiņas.

Ja savienošana pārī ir izdevusies, Bluetooth LED deg baltā krāsā.

Vairāku avotu pamatnes atvienošana no Bluetooth ierīces
Vairāku avotu pamatni varat atvienot no pārī savienotās Bluetooth zvanu ierīces.
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Procedūra

Solis 1 Pamatnes aizmugurē vienreiz nospiediet pogu Bluetooth. Var paiet kāds brīdis, līdz LED nodziest.
Solis 2 Lai atkal pievienotu to pašu zvanu ierīci, nospiediet Bluetooth pogu vēlreiz.

Visu Bluetooth pāru dzēšana
Jūs varat dzēst visus saglabātos Bluetooth ierīces pārus.

Procedūra

Lai notīrītu atmiņu, nospiediet un četras sekundes turiet vairāku avotu pamatnes aizmugurē esošo pogu
Bluetooth.

Austiņu konfigurēšana tālrunī
Pēc austiņu pievienošanas jums, iespējams, tās savā tālrunī ir jākonfigurē.

Ja jums ir Cisco austiņas ar USB adapteri, izpildiet šīs darbības Cisco austiņu pielāgošana, lappusē 133

Cisco austiņu iestatījumu atiestatīšana no tālruņa
Varat atiestatīt Cisco austiņas, lai noņemtu pielāgotos iestatījumus. Šī darbība atjauno austiņu sākotnējo
konfigurāciju, ko iestatījis administrators.

Lai šis līdzeklis darbotos, jūsu tālrunī jābūt instalētam programmaparatūras laidienam 12.5(1)SR3 vai jaunākai
versijai.

Pirms sākt darbu

Pievienojiet tālrunim austiņas:

• Cisco austiņu sērija 520: pievienojiet ar USB adapteri

• Cisco austiņu sērija 530: pievienojiet ar USB kabeli

• Cisco austiņu sērija 560: savienojiet standarta pamatni vai vairāku avotu pamatni ar USB vai Y kabeli.

Procedūra

Solis 1 Tālrunī nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Piederumi > Iestatīšana > Atiestatīt iestatījumus.
Solis 3 Brīdinājuma logā izvēlieties Atiestatīt.
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Austiņu atgriezeniskās saites regulēšana
Izmantojat austiņas, varat tajās dzirdēt savu balsi; to sauc par austiņu blakus troksni vai austiņu atgriezenisko
saiti. Jūs varat kontrolēt austiņu blakus trokšņa skaļumu tālrunī.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Austiņu blakus troksnis.
Solis 3 Izvēlieties iestatījumu.

Bluetooth ieslēgšana un izslēgšana

Kad Bluetooth režīms ir ieslēgts, tālruņa ekrāna galvenē tiek rādīta Bluetooth ikona .

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth.
Solis 3 Nospiediet Ieslēgt vai Izslēgt.

Bluetooth austiņu pievienošana

Procedūra

Solis 1 Ieslēdziet Bluetooth austiņas uztveramā režīmā.

Solis 2 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 3 Izvēlieties Bluetooth > Pievienot Bluetooth ierīci.

Tālrunis meklē uztveramos piederumus.
Solis 4 Izvēlieties austiņas un nospiediet Savienot.
Solis 5 (Neobligāts) Ievadiet austiņu PIN, ja tas tiek prasīts.

Bluetooth austiņu atvienošana
Atvienojiet Bluetooth austiņas pirms lietošanas kopā ar citu ierīci.
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Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth.
Solis 3 Izvēlieties Bluetooth austiņas.
Solis 4 Nospiediet Atvienot.

Bluetooth austiņu noņemšana
Noņemiet Bluetooth austiņas, ja turpmāk tās vairs nelietosit kopā ar tālruni.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Bluetooth.
Solis 3 Izvēlieties Bluetooth austiņas un nospiediet Dzēst.

Platjoslas standarta austiņu iestatīšana
Jūs varat izmantot austiņas, kas atbalsta platjoslas audio. Platjoslas audio uzlabo austiņu skaņas kvalitāti.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Piederumi > Analogās austiņas > Iestatīšana.
Solis 3 Nospiediet Ieslēgt vai Izslēgt, lai iespējotu vai atspējotu platjoslas audio analogajām austiņām.
Solis 4 Nospiediet Atgriezties .

Elektroniskā klausules slēdža vadības iespējošana tālrunī
Ja administrators ir iespējojis administrēšanas iestatījumus jūsu Cisco IP tālrunī, jūs varat iespējot vai
atspējot elektroniskā klausules slēdža vadību, lai izveidotu savienojumu ar Cisco austiņu sērija 560 pamatni.
Elektroniskā klausules slēdža vadība ir iespējota pēc noklusējuma.

Šis līdzeklis ir pieejams Cisco IP tālruņa programmaparatūras laidienā 12.7(1) vai jaunākā versijā.Piezīme
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Procedūra

Solis 1 Tālrunī nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Dodieties uz Administrēšanas iestatījumi > AUX ports.
Solis 3 Izvēlieties iespēju savienot e-hook austiņas, lai iespējotu elektroniskā klausules slēdža vadību.

Cisco austiņu pielāgošana
Dažas Cisco austiņu sērija 500 ir pieejamas ar USB adapteri, kas ļauj pielāgot iestatījumus. Austiņās iestatījumi
tiek saglabāti pat tad, kad pārslēdzat tālruņus.

Jūs varat pielāgot Cisco austiņas 730 austiņu iestatījumus. Austiņās iestatījumi tiek saglabāti pat tad, kad
pārslēdzat tālruņus. Pašlaik jūs varat pielāgot iestatījumus tikai tad, kad austiņas ir pievienotas tālrunim ar
USB-C kabeli.

Austiņu iestatījumus varat pielāgot, ja jums ir kādas no šīm Cisco austiņām:

• Cisco austiņas 521 un 522

• Cisco austiņas 531 un 532

• Cisco austiņas 561 un 562

• Cisco austiņas 730

Saistītās tēmas
Cisco austiņu sērija 500, lappusē 110

Cisco austiņu sērijas 500 pielāgošana

Basa un diskanta skanējuma pielāgošana

Varat regulēt basa un diskanta skanējumu, lai pielāgotu austiņu skaņu. Ja jums patīk izteikts basa skanējums
austiņās, pielāgojiet skaņu, lai tā būtu siltāka. Ja dodat priekšroku diskanta skanējumam, pielāgojiet skaņu,
lai tā būtu dzidrāka.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatījumi > Skaļrunis > Regulēšana.
Solis 4 Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu regulēšanu.
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Tālruņa skaļruņu atbalss pielāgošana

Atbalss ir termins, kas apzīmē parādību, kad jūs austiņās dzirdat pats savu balsi. Daži cilvēki uzskata, ka
savas balss dzirdēšana zvana laikā ir traucējums, savukārt citi cilvēki vēlas zināt, ka viņu austiņas darbojas.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatījumi > Skaļrunis > Blakus troksnis.
Solis 4 Nospiediet navigācijas ripu uz augšu vai uz leju, lai regulētu blakus troksni.
Solis 5 Atlasiet Iestatīt, lai lietotu iestatījumus.

Mikrofona skaļuma pielāgošana

Mikrofona skaļums tiek saukts arī par pastiprinājumu, un ir iestatījums, kas kontrolē, cik skaļi jūs var sadzirdēt
citi zvana dalībnieki.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatījumi > Mikrofons > Pastiprinājums.
Solis 4 Nospiediet navigācijas ripu pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu pastiprinājumu.

Austiņu zvana signāla maiņa

Jūs varat mainīt savu austiņu zvana signāla darbību Cisco IP tālruņiem ar tālruņa programmaparatūru 14.0
vai jaunāku versiju. Šis iestatījums tiek saglabāts tālrunī, un tas attiecas uz visām Cisco austiņu sērijas 500
austiņām, ar ko tiek izveidots savienojums.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Preferences > Austiņu zvana signāls.
Solis 3 Izvēlieties zvana signāla iestatījumu.

Pēc noklusējuma tālrunis ievēro tālruņa zvana signāla iestatījumu darbību. Izvēlieties Ieslēgts, ja vēlaties
vienmēr dzirdēt tālruņa zvana signālu ienākošā zvana laikā. Ja izvēlēsities Izslēgts, nekad nedzirdēsit
ienākošā zvana signālu, izmantojot austiņas.
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Solis 4 Atlasiet Iestatīt, lai lietotu iestatījumus.

Cisco austiņu sērijas 700 pielāgošana

Cisco austiņas 730 trokšņu atcelšanas līmeņa iestatīšana

Jūsu austiņas spēj filtrēt jebkuru fona skaņu, izmantojot trokšņu slāpēšanu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatīšana > Audio > Trokšņu slāpēšana.
Solis 4 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet Iestatīt.

Cisco austiņas 730 blakus trokšņa līmeņa iestatīšana

Atbalss ir termins, kas apzīmē parādību, kad jūs austiņās dzirdat pats savu balsi. Daži cilvēki uzskata, ka
savas balss dzirdēšana zvana laikā ir traucējums, savukārt citi cilvēki vēlas zināt, ka viņu austiņas darbojas.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatīšana > Audio > Fona skaņa.
Solis 4 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet Iestatīt.

Cisco austiņas 730 Ekvalaizera iestatīšana

Jūs varat pielāgot bass un diskanta apvienojumu savu austiņu audio. Izvēlieties kādu no iepriekšnoteiktiem
skaņas iestatījumiem, ieskaitot balsi , mūziku un kino.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatīšana > Audio > Ekvalaizers.
Solis 4 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet Iestatīt.
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Cisco austiņas 730 Audio paziņojumu iestatīšana

Jūs varat pielāgot, kādus audio paziņojumus vēlaties dzirdēt austiņās. Pēc noklusējuma austiņas atskaņo
audio paziņojumus, lai brīdinātu par notikumiem, piemēram, ienākošiem zvaniem, akumulatora uzlādi un
Bluetooth savienojuma stāvokli. Audio paziņojumus varat arī mainīt uz jebkuru no divpadsmit valodām.

Kad maināt audio paziņojuma valodu, jūsu austiņām nepieciešams lejupielādēt un instalēt atbilstošu
aparātprogrammatūras datni. Uzgaidiet 7–10 minūtes, kamēr tiek pabeigtas aparātprogrammatūras izmaiņas.

Piezīme

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatīšana > Audio > Audio paziņojumi.
Solis 4 Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu un nospiediet Iestatīt.

Cisco austiņas 730 vispārējo iestatījumu iestatīšana

Jūs varat pielāgot iestatījumus savā Cisco austiņas 730, izmantojot izvēlni savā Cisco IP tālrunī.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Izvēlieties Iestatīšana > Vispārēji.
Solis 4 Konfigurējiet iestatījumus.

AprakstsIzvēleParametrs

Ja automātiskā izslēgšana ir
iespējota, jūs varat noņemt
austiņas, lai izslēgtu mikrofona
skaņu zvana laikā. Austiņas atkal
tiek ieslēgtas automātiski, kad atkal
ieslēdzat austiņas.

Ieslēgts, Izslēgts

Noklusējums: Ieslēgts

Automātiskā izslēgšana

Ja ir iespējota automātiskā
atbildēšana uz zvanu, varat atbildēt
uz ienākošu zvanu, uzliekot
austiņas uz galvas. Jūs varat arī
pārtraukt zvanu, noņemot austiņas.

Ieslēgts, Izslēgts

Noklusējums: Ieslēgts

Automātiskā atbildēšana uz zvanu
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AprakstsIzvēleParametrs

Ja automātiskā
atskaņošana/apturēšana ir
iespējota, varat automātiski apturēt
un atskaņot mūziku, noņemot vai
uzliekot austiņas.

Ieslēgts, Izslēgts

Noklusējums: Ieslēgts

Automātiskā
atskaņošana/apturēšana

Ja ir iespējota DND statusa
sinhronizēšana, varat

nospiestKlusums , lai ieslēgtu un
izslēgtu Klātbūtnes gaismas
diodes, kad neesat aizņemts ar
zvanu.

Ieslēgts, Izslēgts

Noklusējums: Izslēgts

DND statusa sinhronizēšana

Iestatījumu Cisco austiņas 730 atiestatīšana

Jūs varat atjaunot austiņas rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Izvēlieties Iestatīšana > Atiestatīt iestatījumus.
Solis 4 Lai apstiprinātu darbību, nospiediet Atiestatīt.

Cisco austiņas 730 detalizētās informācijas skatīšana

Varat skatīt informāciju par austiņām.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Nospiediet Rādīt detaļas.

Austiņu zvana signāla maiņa
Jūs varat mainīt savu austiņu zvana signāla darbību Cisco IP tālruņiem ar tālruņa programmaparatūru 14.0
vai jaunāku versiju. Šis iestatījums tiek saglabāts tālrunī, un tas attiecas uz visām Cisco austiņu sērijas 500
austiņām, ar ko tiek izveidots savienojums.
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Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Preferences > Austiņu zvana signāls.
Solis 3 Izvēlieties zvana signāla iestatījumu.

Pēc noklusējuma tālrunis ievēro tālruņa zvana signāla iestatījumu darbību. Izvēlieties Ieslēgts, ja vēlaties
vienmēr dzirdēt tālruņa zvana signālu ienākošā zvana laikā. Ja izvēlēsities Izslēgts, nekad nedzirdēsit
ienākošā zvana signālu, izmantojot austiņas.

Solis 4 Atlasiet Iestatīt, lai lietotu iestatījumus.

Mikrofona testēšana
Pārbaudiet mikrofonu, kad uzstādāt to pirmo reizi un pirms veicat zvanu.

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Atlasiet Piederumi un tad savas austiņas.
Solis 3 Naviģējiet uz Iestatījumi > Mikrofons > Testēt.
Solis 4 Nospiediet Ierakstīt un runājiet mikrofonā.
Solis 5 Kad beidzat runāt, nospiediet Apturēt ierakstīšanu.
Solis 6 Lai pārskatītu testa ierakstu, nospiediet Atskaņot.

Austiņu programmaparatūras atjaunināšana ar Cisco IP tālruni
Austiņu programmatūru varat atjaunināt jebkurā atbalstītā Cisco IP tālrunī. Austiņu programmaparatūras
jaunināšanas laikā jūs varat skatīt norisi tālruņa ekrānā.

Procedūra

Solis 1 Savienojiet austiņas ar Cisco IP tālruni.

IP tālruņos var jaunināt Cisco austiņas 730, tikai izmantojot USB kabeli.Piezīme

Solis 2 Ja austiņu atjaunināšana netiek sākta automātiski, restartējiet tālruni. Kad tālrunis tiek restartēts, tajā tiek
lejupielādēts jaunākais austiņu versijas fails un augšupielādēts austiņās.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
138

Piederumi
Mikrofona testēšana



Pārslēgšanās uz citām austiņām zvana laikā
Ja tālrunim pieslēdzat vairākas austiņas, zvana laikā varat pārslēgties starp tām, nospiežot tālruņa taustiņu
Austiņas. Kaut arī tālrunim ir pieslēgtas vairākas ierīces, varat redzēt, ka noteiktas austiņas ir atlasītas kā
vēlamā audio ierīce ar tālāk norādīto secību atbilstoši prioritātei.

• Ja tālrunim pievienojat tikai analogās austiņas, vēlamā audio ierīce ir analogās austiņas.

Procedūra

Solis 1 Pirms zvana veikšanas vai atbildēšanas nospiediet Austiņas.
Solis 2 (Neobligāts) Ja veicat zvanu, sastādiet numuru.

Cisco austiņu problēmu novēršana
Ja rodas problēmas ar Cisco austiņām, pamēģiniet šādas pamata problēmu novēršanas darbības.

• Restartējiet austiņas.

• Pārliecinieties, vai visi vadi ir pareizi pievienoti un darbojas pareizi.

• Pārbaudiet dažādas austiņas ar savu ierīci, lai noteiktu, vai problēma ir saistīta ar jūsu bezvadu austiņām
vai ierīci.

• Pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir jaunākais aparātprogrammatūras laidiens.

Apstipriniet, ka jūsu austiņas ir reģistrētas

Procedūra

Pārbaudiet, lai redzētu, vai austiņas ir reģistrētas ar šo tālruni.

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Naviģējiet uz Piederumi. Izvēlieties Rādīt detaļ.

Austiņās nav skaņas

Problēma

Austiņās ir ļoti klusa skaņa, vai arī tās nav vispār.

Risinājums

Pārbaudiet skaļuma līmeni austiņās, nospiežot skaļuma regulēšanas taustiņus, lai regulētu skaņas līmeni. Ja
problēma joprojām pastāv, izmantojiet šādu darbplūsmu, lai novērstu problēmu.
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Attēls 23: Darbplūsma, ja nav skaņas

Slikta skaņa

Problēma

Austiņas darbojas, bet ir slikta skaņas kvalitāte.

Risinājums

Izmantojiet šādu darbplūsmu, lai novērstu problēmu.
Attēls 24: Slikta skaņa

Mikrofons nepārņem skaņu

Problēma

Sarunbiedrs jūs nedzird, ja izmantojat austiņas.

Risinājumi

• Pārbaudiet, vai nav izslēgta mikrofona skaņa. Nospiediet austiņu skaņas izslēgšanas pogu, lai izslēgtu
mikrofona skaņu un tad atkal ieslēgtu.
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• Pārliecinieties, vai mikrofona stienis ir nolaists. Lai skaņa būtu optimāla, turiet austiņu mikrofonu ne
tālāk par 1 collu jeb 2,5 cm no sejas.

• Pārliecinieties, vai austiņas ir pareizi pievienotas ierīcei.

• Cisco austiņu sērija 560: pārbaudiet, vai austiņas neatrodas pārāk tālu no austiņu pamatnes. Austiņu
efektīvais diapazons ir aptuveni 100 pēdas jeb 30 metri.

Nenotiek austiņu uzlāde

Problēma

Cisco austiņas 561 un 562 netiek uzlādētas, kad tā tiek novietotas uz pamatnes.

Risinājums

• Pārbaudiet, vai pamatne ir pievienota uzticamam strāvas avotam.

• Pārliecinieties, vai austiņas ir pareizi novietotas uz pamatnes. Ja austiņas ir pareizi novietotas, LED deg
baltā krāsā. Uzlādes laikā pamatnes LED secīgi iedegas no kreisās puses uz labo. Kad austiņas ir pilnībā
uzlādētas, visas piecas akumulatora indikatora LED deg baltā krāsā.
Attēls 25: Cisco austiņu 561 un 562 novietojums
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Austiņu akumulators ātri izlādējas

Problēma

Bezvadu austiņas ātri izlādējas.

Risinājums

Pilnībā uzlādētas Cisco austiņas 561 un 562 var nepārtraukti darboties līdz pat 8 stundām. Ja šķiet, ka austiņu
akumulators slikti darbojas vai ir bojāts, sazinieties ar Cisco atbalstu.

Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma modulis
Taustiņa paplašinājuma modulis ļauj jums pievienot tālrunim papildu līniju izskatus vai programmējamās
pogas. Programmējamās pogas var iestatīt kā tālruņa līniju pogas, ātrās zvanīšanas pogas vai tālruņa līdzekļu
pogas.

Paplašinājuma moduļos netiek atbalstīta vienkāršotā numuru sastādīšana.

Ir pieejami 3 paplašinājuma moduļi:

• Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājumamodulis—Viens LCD ekrānamodulis, 18 līnijas taustiņi,
2 lapas, konfigurēšana, izmantojot attēlojumus vienā vai divās kolonnās.

• Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājuma modulis— divu LCD ekrānu modulis audio
tālruņiem, 14 līniju taustiņi, 2 lapas, konfigurēšana, izmantojot attēlojumu tikai vienā kolonnā. Ja
izmantojat uzlabotas līnijas režīmu un saņemat zvanu taustiņu paplašinājuma līnijā, tālrunī tiek parādīts
brīdinājums par zvanu, un zvanītāja ID tiek parādīts paplašinājuma moduļa līnijā.

• Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma modulis— divu LCD ekrānu modulis video tālruņiem,
14 līniju taustiņi, 2 lapas, konfigurēšana, izmantojot attēlojumu tikai vienā kolonnā. Ja izmantojat
uzlabotas līnijas režīmu un saņemat zvanu taustiņu paplašinājuma līnijā, tālrunī tiek parādīts brīdinājums
par zvanu, un zvanītāja ID tiek parādīts paplašinājuma moduļa līnijā.

Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājumamodulisLai darbotos Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa
paplašinājuma modulis, nepieciešams aparātprogrammatūras laidiens 12.0(1) vai jaunāka versija un Cisco
Unified CommunicationsManager 10.5(2) vai jaunāka versija Uzlabotās līnijas režīms (Enhanced line mode,
ELM) tiek atbalstīts tikai Cisco IP tālruņa 8851/8861 taustiņa paplašinājuma modulis un Cisco IP tālruņa
8865 taustiņa paplašinājuma modulis. Atsevišķa LCD paplašinājuma moduļiem ELM netiek atbalstīts.

Ja izmantojat vairāk nekā vienu paplašinājuma moduli, visiem moduļu veidiem jābūt vienādiem. Jūs savā
tālrunī nevarat apvienot atšķirīgus paplašinājuma moduļus.

Ja konfigurējat tālruņa fona tapeti Cisco IP tālruņa 8800. sērijas ierīcē, tā tiek parādīta arī duālā LCD taustiņu
paplašinājuma modulī. Šī funkcija netiek atbalstīta viena LCD paplašinājuma moduļos. Pielāgoti fona attēli,
iespējams, netiek atbalstīti.
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Šajā tabulā ir minēts taustiņu paplašinājuma moduļu skaits, ko atbalsta katrs Cisco IP tālruņa 8800. sērijas
modelis.

Tabula 35: Taustiņu paplašinājuma moduļa atbalsts

Atbalstītie dubultie LCD taustiņa
paplašinājuma moduļi

Atbalstītie atsevišķie taustiņa
paplašinājuma moduļi

Cisco IP tālruņa modelis

2; nodrošina 56 līnijas vai pogas2; nodrošina 72 līnijas vai pogasCisco IP tālrunis 8851 un 8851NR

3; nodrošina 84 līnijas vai pogas3; nodrošina 108 līnijas vai pogasCisco IP tālrunis 8861

3; nodrošina 84 līnijas vai pogas3; nodrošina 108 līnijas vai pogasCisco IP tālrunis 8865 un 8865NR

Ja tālrunim ir pievienoti vairāki taustiņu paplašinājuma moduļi, tie tiek numurēti saskaņā ar kārtību, kādā
tie ir savienoti ar tālruni. Piemēram:

• 1. taustiņa paplašinājuma modulis ir tālrunim tuvākā iekārta;

• 2. taustiņa paplašinājuma modulis ir vidējā iekārta;

• 3. taustiņa paplašinājuma modulis ir no tālruņa tālākā iekārta.

Attēls 26: Cisco IP tālrunis 8861 ar trīs Cisco IP tālruņa 8800 taustiņa paplašinājuma moduļiem
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Attēls 27: Cisco IP tālrunis 8865 ar trīs Cisco IP tālruņa 8865 taustiņa paplašinājuma moduļiem

Sloti tālruņa sānos ir paredzēti tikai lietošanai ar taustiņa paplašinājuma moduļa savienotājiem. Ievietojot
citus priekšmetus, tālrunis tiks neatgriezeniski bojāts.

Uzmanību

Ja izmantojat taustiņa paplašinājuma moduļus, lūdziet administratoram informāciju par prasībām elektrības
padevei.

Taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra
Attēls 28: Cisco IP tālruņa taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra
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Tālāk redzamajā tabulā aprakstītas taustiņa paplašinājuma moduļa funkcijas.

Tabula 36: Taustiņa paplašinājuma moduļu pogas un aparatūra

LCD ekrāns— parāda katrai pogai piešķirto tālruņa numuru, ātrās numuru sastādīšanas numuru
(vai vārdu, vai citu teksta etiķeti), tālruņa pakalpojumu vai tālruņa funkciju.

Ikonas, kas norāda līnijas statusu, atbilst (gan izskata, gan funkcijas ziņā) ikonām tālrunī, pie
kura pievienots taustiņa paplašinājuma modulis.

Izgaismotās pogas— 18 līniju pogas. Atkarībā no režīma katra poga vai pogu pāris atbilst vienai
līnijai (tāpat kā tālrunī). Plašāku informāciju skatiet 1 un 2 kolonnu režīmu aprakstos zem šīs
tabulas. Gaismas zem katras pogas norāda atbilstošās līnijas statusu šādi:

• gaisma ir izslēgta— līnija ir pieejama vai zvans zvana neaktīvā lapā.

• deg zaļas krāsas LED— līniju izmantojat jūs, jums ir aizturēts zvans vai zvans tiek
pārsūtīts.

• deg sarkanas krāsas LED— līniju izmanto kāds cits vai kādam citam ir aizturēts zvans
koplietotā līnijā.

• dzeltenas krāsas LED— līnijā zvana.

1

Pārslēgšanas pogas— 2 pogas. 1. lapas poga ir apzīmēta ar 1, un 2. lapas poga ir apzīmēta ar
2. Katras pogas gaismas norāda lapas statusu šādi:

• deg zaļas krāsas LED— lapa ir skatāma.

• gaisma ir izslēgta— lapa nav skatāma.

• deg dzeltenas krāsas LED— lapa nav skatāma, un tajā ir viens vai vairāki
brīdinājuma zvani.

2

Jūsu administrators iestata taustiņa paplašinājuma moduli viena vai divu kolonnu režīma attēlošanai.

Vienas kolonnas režīms

Vienas kolonnas režīmā katra rinda displejā atbilst vienai līnijai. Varat piekļūt šai līnijai, nospiežot pogu
kreisajā vai labajā pusē. Šādā konfigurācijā taustiņa paplašinājuma modulis attēlo deviņas līnijas 1.
lapā un deviņas līnijas 2. lapā.
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Attēls 29: Taustiņu paplašinājuma modulis ar vienu kolonnu

Divu kolonnu režīms

Ja izmantojat vienu LCD ekrāna paplašinājuma moduli, varat iestatīt moduli divu kolonnu režīmā.

Divu kolonnu režīmā katrai pogai ekrāna kreisajā un labajā pusē ir piešķirts atšķirīgs tālruņa numurs,
ātrās sastādīšanas numurs (vai vārds, vai cita teksta etiķete), tālruņa pakalpojums vai tālruņa funkcija.
Šajā konfigurācijā taustiņa paplašinājuma modulī tiek parādīti ne vairāk kā 18 vienumi 1. lapā un ne
vairāk kā 18 vienumi 2. lapā.
Attēls 30: Taustiņa paplašinājuma modulis ar divām kolonnām

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
146

Piederumi
Taustiņa paplašinājuma moduļa pogas un aparatūra



Zvana veikšana ar taustiņa paplašinājuma moduli

Procedūra

Solis 1 Nospiediet līnijas pogu taustiņa paplašinājuma modulī.
Solis 2 Sastādiet tālruņa numuru.
Solis 3 Paceliet klausuli.

Taustiņa paplašinājuma moduļa ekrāna spilgtuma regulēšana

Procedūra

Solis 1 Nospiediet Lietojumprogrammas .
Solis 2 Izvēlieties Iestatījumi > Spilgtums > Spilgtums — x taustiņa paplašinājuma modulis, kur x ir taustiņa

paplašinājuma moduļa numurs.
Solis 3 Nospiediet pa labi uz navigācijas ripas, lai palielinātu spilgtumu. Nospiediet pa kreisi uz navigācijas ripas,

lai samazinātu spilgtumu.
Solis 4 Nospiediet Saglabāt.

Silikona apvalki
Jūs varat izmantot Cisco IP tālruņa silikona apvalku, lai aizsargātu galda tālruni un klausuli.

Apvalks piedāvā šādas priekšrocības:

• Hipoalerģisks

• Izturīgs pret nodilumu no dažādiem tīrīšanas līdzekļiem.

Izmantojiet vājāku tīrīšanas līdzekli, lai pagarinātu apvalka
kalpošanas laiku un izskatu.

Piezīme

• Mazina bojājumus, ja tālrunis tiek nomests

Detaļu numurus un citu papildinformāciju skatiet tālruņa modeļa datu lapā. Cisco IP tālrunis 8800 Series
datu lapas var skatīt šeit https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html Cisco IP tālrunis 7800 Series datu lapas var skatīt šeit
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
datasheet-listing.html
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Lai pārbaudītu, kāds tālruņa modelis jums ir, nospiedietLietojumprogrammas un atlasiet Informācija
par tālruni. Modeļa numura laukā tiks parādīts jūsu tālruņa modelis.

Tabula 37: Silikona apvalki

NotesCisco IP tālruņa silikona apvalksCisco IP tālrunis

• 10 silikona apvalku iepakojums galda
tālruņu 7821. sērijai

(CP-7821-COVER=)

• 10 silikona apvalku iepakojums galda
tālruņu 7841. sērijai un klausulei

(CP-7821-COVER-BUN=)

Cisco IP tālrunis 7821

• 10 silikona apvalku iepakojums galda
tālruņu 7841. sērijai

(CP-7841-COVER=)

• 10 silikona apvalku iepakojums galda
tālruņu 7841. sērijai un klausulei

(CP-7841-COVER-BUN=)

Cisco IP tālrunis 7841

Silikona apvalks
neaizsargā
atslēgas
paplašinājuma
moduli.

Piezīme• 10 silikona apvalku iepakojums 88X1
galda tālruņu sērijai

(CP-88X1-COVER=)

• 10 silikona apvalku iepakojums 88X1
galda tālruņu sērijai un klausulei

(CP-88X1-COVER-BUN=)

Cisco IP tālrunis 8811, 8841,
8851, 8851NR, 8861 un
8861NR

Silikona apvalks
neaizsargā
atslēgas
paplašinājuma
moduli.

Piezīme• 10 silikona apvalku iepakojums 88X5
galda tālruņu sērijai

(CP-88X5-COVER=)

• 10 silikona apvalku iepakojums 88X5
galda tālruņu sērijai un klausulei

(CP-88X5-COVER-BUN=)

Cisco IP tālrunis 8845, 8865
un 8865NR

• 10 silikona apvalku iepakojums galda
tālruņa klausulēm

(CP-HS-COVER=)

Cisco IP tālruņa klausule
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Cisco IP tālruņa silikona apvalka uzstādīšana
Silikona apvalks palīdz pagarināt Cisco IP tālruņa kalpošanas laiku un atvieglo pogu un ciparu paliktņa tīrību.

Procedūra

Solis 1 Novietojiet tālruni pret sevi.
Solis 2 Izņemiet klausuli no spraudnes.
Solis 3 Salāgojiet apvalku pāri tālrunim ar klausuli kreisajā pusē.
Solis 4 Nostipriniet apvalku ap tālruņa stūriem un sāniem. Apvalkam jābūt droši nostiprinātam uz tālruņa bez lielas

pretestības.
Solis 5 Novietojiet klausuli atpakaļ uz spraudnes.

Cisco IP tālruņa klausules apvalka uzstādīšana
Silikona apvalks palīdz aizsargāt klausuli no bojājumiem un samazina baktēriju izplatīšanos.
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Procedūra

Solis 1 Izņemiet klausuli no tālruņa spraudnes.
Solis 2 Atvienojiet kabeli no klausules.
Solis 3 Bīdiet silikona apvalku virs klausules, līdz auss kausiņš ir pilnīgi apvalka iekšpusē.
Solis 4 Pārvelciet apvalku pāri klausules otram galam.

Solis 5 Pārliecinieties, vai apvalks cieši pieguļ klausulei un vai kabeļa pieslēgvieta ir brīva.
Solis 6 Atkārtoti pievienojiet klausuli tālrunim un ievietojiet to atpakaļ spraudnī.

Silikona apvalka tīrīšana
Notīriet apvalku, ja uztraucaties par netīrumiem. Regulāra tīrīšana arī novērš baktēriju izplatīšanos.

Procedūra

Solis 1 Noņemiet silikona apvalku.
Solis 2 Notīriet apvalku.

Izmantojiet vājāku tīrīšanas līdzekli, lai pagarinātu apvalka kalpošanas laiku un izskatu.Piezīme

Solis 3 Rūpīgi nosusiniet apvalku. Nelieciet to atpakaļ uz tālruņa, kamēr tas nav pilnībā sauss.
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Solis 4 Uzlieciet apvalku atpakaļ uz tālruņa.
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N O D A Ļ A 8
Izstrādājuma drošība un aizsardzība

• Drošības un darbības informācija, lappusē 153
• Atbilstības deklarācijas, lappusē 155
• Cisco izstrādājuma drošības pārskats, lappusē 161
• Cisco aprites ekonomika, lappusē 161
• Svarīga tiešsaistē pieejama informācija, lappusē 161

Drošības un darbības informācija

Elektrības padeves traucējumi
Lai varētu sazināties ar ārkārtas dienestiem, izmantojot tālruni, tam ir jābūt pieslēgtam elektrības padevei.
Ja rodas elektrības padeves traucējumi, apkalpošanas vai ārkārtas dienestu zvanīšanas pakalpojums nedarbojas
līdz elektrības padeves atjaunošanai. Ja rodas elektrības padeves traucējumi, jums var nākties atiestatīt vai
pārkonfigurēt ierīci, pirms varēsit izmantot ārkārtas dienestu zvanīšanas pakalpojumu.

Normatīvu domēni
Šī tālruņa radio frekvence (RF) ir konfigurēta noteiktam normatīvu domēnam. Ja izmantojat šo tālruni ārpus
noteiktā normatīvu domēna, būs traucēta tālruņa darbība, un jūs varat pārkāpt vietējos noteikumus.

Veselības aprūpes vides
Šis izstrādājums nav medicīniska ierīce un izmanto nelicencētu frekvenču joslu, kurā citas ierīces vai
aprīkojums var radīt traucējumus.

Ārējās ierīces
Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes ārējās ierīces, kas ir ekranētas pret nevēlamiem radio frekvenču
(RF) un audio frekvenču (AF) signāliem. Ārējās ierīces ietver austiņas, kabeļus un savienotājus.

Atkarībā no šo ierīču kvalitātes un to attāluma līdz citām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruņiem vai
rācijām, zināmi trokšņi joprojām ir iespējami. Šādās situācijās iesakām jums veikt vienu vai vairākas no
šīm darbībām:
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• pārvietojiet ārējo ierīci tālāk no RF vai AF signālu avota;

• izvietojiet ārējās ierīces kabeļus prom no RF vai AF signālu avota;

• ārējai ierīcei izmantojiet ekranētus kabeļus vai kabeļus ar labāku ekrānu un savienotāju;

• saīsiniet ārējās ierīces kabeli;

• lietojiet ferītus vai citas šādas ierīces ārējās ierīces kabeļiem.

Cisco nevar garantēt ārējo ierīču, kabeļu un savienotāju darbību.

Eiropas Savienības valstīs izmantojiet tikai tādus ārējos skaļruņus, mikrofonus un austiņas, kas pilnībā atbilst
EMS direktīvas [89/336/EK] prasībām.

Uzmanību

Bluetooth bezvadu austiņu veiktspēja
Cisco IP tālruņi atbalsta Bluetooth 2. klases tehnoloģiju, ja austiņas atbalsta Bluetooth. Bluetooth nodrošina
neliela joslas platuma bezvadu savienojumus 30 pēdu (10 metru) attālumā. Labākie darbības rādītāji ir
3–6 pēdu (1–2 metru) attālumā. Jūs varat savienot līdz piecām austiņām, bet tikai pēdējās savienotās tiks
izmantotas kā noklusējuma austiņas.

Iespējamo traucējumu dēļ iesakāmpārvietot 802.11b/g ierīces, Bluetooth ierīces, mikroviļņu krāsnis un lielus
metāla priekšmetus prom no bezvadu austiņām.

Bluetooth bezvadu austiņām nav jābūt tiešā tālruņa redzamības līnijā. Taču savienojumu var ietekmēt daži
šķēršļi, piemēram, sienas vai durvis, kā arī citu elektronisko ierīču radītie traucējumi.

Tālruņa barošanas veidi
Jūs varat nodrošināt tālruņa barošanu vienā no šiem veidiem:

• izmantojiet tālruņa komplektācijā iekļauto barošanas bloku;

• ja jūsu tīkls atbalsta barošanu, izmantojot Ethernet (Power over Ethernet— PoE), jūs varat pievienot
savu tālruni tīklam. Iespraudiet Ethernet vadu tālruņa Ethernet portā un tīklā;

Ja neesat pārliecināts par to, vai jūsu tīklā tiek atbalstīta PoE, sazinieties ar savu administratoru.

Tālruņa darbība tīkla pārslodzes gadījumā
Jebkas, kas samazina tīkla veiktspēju, var ietekmēt audio un video kvalitāti tālrunī un dažos gadījumos var
izraisīt sarunas pārtraukšanu. Tīkla veiktspējas samazināšanas iemesli ietver šādas un citas darbības:

• Administratīvie uzdevumi, piemēram, iekšējā portu pārbaude vai drošības pārbaude.

• Uzbrukumi jūsu tīklam, piemēram, pakalpojumatteices uzbrukums.
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UL brīdinājums
LAN/Ethernet kabeli vai citus kabeļus, kas ir pievienoti ierīcei, nedrīkst izvilkt ārpus ēkas.

EnergyStar

Šiem tālruņiem ir EnergyStar sertifikācija:

• Cisco IP tālrunis 8811

• Cisco IP tālrunis 8841

• Cisco IP tālrunis 8851

• Cisco IP tālrunis 8851NR

Jebkurš tālruņa modelis, kas nav minēts iepriekšējā sarakstā, nav sertificēts.

Produkta uzlīme
Produkta uzlīme atrodas ierīces apakšpusē.

Atbilstības deklarācijas

Eiropas Savienības atbilstības deklarācijas

CE marķējums
Uz iekārtas un iepakojuma ir šāds CE marķējums.
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Eiropas Savienības deklarācija par RF iedarbību
Šī ierīce ir izvērtēta un atzīta par atbilstošu ES EML direktīvas 2014/53/ES prasībām.

ASV atbilstības deklarācijas

15. daļas radio ierīce

15. daļas radio ierīce darbojas, neradot traucējumus citām ierīcēm, kas darbojas šajā frekvencē. Jebkādas
šim izstrādājumam veiktās izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājis Cisco, ieskaitot antenas,
ko nav ražojis Cisco, var anulēt lietotāja pilnvaras rīkoties ar šo ierīci.

Uzmanību

Kanādas atbilstības deklarācijas
Šī ierīce atbilst Kanādas rūpniecības bezlicenču RSS standartam(iem). Darbība ir pakļauta šādiem diviem
apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus un (2) ierīcei nedrīkst rasties traucējumi, ieskaitot
traucējumus, kas var radīt nevēlamu ierīces darbību. Izmantojot šo tālruni, saziņas konfidencialitāte var nebūt
nodrošināta.

Šis izstrādājums atbilst spēkā esošām Kanādas Inovācijas, zinātnes un ekonomiskās attīstības ministrijas
tehniskajām specifikācijām.

Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux nosacījumi: (1) ce périphérique ne doit pas vainīgais d'interférence et ce (2)
périphérique doit atbalstītājs les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner ANO fonctionnement
bez souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation
de ce téléphone.

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement
économique Canada.

Kanādas deklarācija par RF iedarbību
ŠĪ IERĪCE ATBILST ISED NOTEIKTAJIEM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS IEROBEŽOJUMIEM
STANDARTĀ RSS-102 R5

Jūsu ierīcei ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu (radiofrekvenču
elektromagnētiskā lauka) iedarbības ierobežojumus attiecībā uz iedzīvotājiem, kā norādīts standartāRSS-102,
kas atsaucas uz 6. Kanādas veselības drošības kodeksu un paredz lielu drošības robežu, lai garantētu drošību
visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Sistēmas ir izstrādātas tā, lai lietotāji tās varētu izmantot, nepieskaroties antenām. Iesakām sistēmu novietot
tādā vietā, lai antenas no lietotāja atrastos vismaz minimālajā attālumā saskaņā ar normatīvajāmvadlīnijām,
kas ir izstrādātas, lai samazinātu kopējo iedarbību uz lietotāju vai operatoru.

Ierīce ir testēta radio sertifikācijas procesa ietvaros un atzīta par atbilstošu piemērojamajiem noteikumiem.
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Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CEPÉRIPHÉRIQUERESPECTELESLIMITESDÉCRITESPARLANORMERSS-102R5D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.

Kanādas lieljaudas radaru deklarācija
Lietotāji ir arī jāinformē, ka 5250–5350 MHz un 5650–5850 MHz frekvenču joslas galvenokārt izmanto
lieljaudas radari (t.i., prioritārie lietotāji) un ka šie radari var radīt traucējumus LE-LAN ierīču darbībā un/vai
sabojāt tās.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme
utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250–5350MHz et 5650 à 5.850MHz
et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

Jaunzēlandes atbilstības deklarācijas

Vispārīgs brīdinājums par atļauju savienot (PTC)
Telepermit atļaujas piešķiršana jebkurai terminālai ierīcei norāda tikai to, ka Spark NZ ir atzinis ierīces
atbilstību minimālajām tīkla pieslēguma prasībām. Tā nenozīmē, ka Spark NZ atbalsta izstrādājumu, kā arī
nenodrošina jebkādu garantiju. Jo īpaši tā nenodrošina nevainojamu ierīces darbību ar citu ražotāju vai
modeļu ierīcēm, kas saņēmušas Telepermit atļaujas, kā arī nenozīmē, ka jebkāds izstrādājums ir saderīgs ar
visiem Spark NZ tīkla pakalpojumiem.
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Taivānas atbilstības deklarācijas

DGT brīdinājuma paziņojums

Zema uzlādes līmeņa un vizuāli brīdinājuma ziņojumi
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Argentīnas atbilstības deklarācija

Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Brazīlijas atbilstības informācija

6º - 506. punkts

Šī ierīce ir sekundārā veida ierīce, proti, tā nav aizsargāta pret kaitīgiem traucējumiem pat tad, ja traucējumus
izraisījusi tāda paša veida ierīce, un tā arī nevar radīt traucējumus primārā veida ierīcēm.

Plašāku informāciju skatiet šajā URL: 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.

Vietnes Anatel: http://www.anatel.gov.br

Sertifikāta numursModelis

3965-14-10868811

3965-14-10868841

4243-15-98638845

3965-14-10868851

3965-14-10868851NR

0463-15-10868861

06125-16-010868865

06125-16-010868865NR

Singapūras atbilstības deklarācija
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Japānas atbilstības informācija

Iekārtu atbilstība standartam VCCI (B klase)

FCC atbilstības deklarācijas
Federālā komunikāciju komisija pieprasa atbilstības deklarācijas šādām ierīcēm:

FCC 15.19. daļas deklarācija
Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbība ir pakļauta šādiem diviem apstākļiem: (1) šī ierīce nedrīkst
radīt kaitīgus traucējumus un (2) ierīcei nedrīkst rasties traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt
nevēlamu ierīces darbību.

FCC 15.21. daļas deklarācija
Izmaiņas vai modifikācijas, ko nav skaidri apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja
pilnvaras rīkoties ar ierīci.

FCC deklarācija par RF starojuma iedarbību
Šī ierīce atbilst FCC starojuma iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti nekontrolētai videi. Lietotājiem
jāievēro īpašās lietošanas instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību FR iedarbības prasībām. Šim raidītājam
jābūt vismaz 20 cm attālumā no lietotāja, un to nedrīkst izvietot vai izmantot kopā ar jebkādu citu antenu
vai raidītāju.

FCC uztvērēji un B klases digitālā deklarācija
Šis izstrādājums ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālās ierīces specifikācijām saskaņā ar FCC noteikumu
15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem,
uzstādot ierīci dzīvojamā rajonā. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju. Ja tā netiek
uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus radio sakaru traucējumus. Tomēr nav
garantiju, ka noteiktajā uzstādīšanas gadījumā neradīsies traucējumi.

Ja ierīce rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot
ierīci, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus kādā no šiem veidiem:

• pavērst uztverošo antenu citā virzienā vai pārvietot to;

• palielināt attālumu starp ierīci vai ierīcēm;

• pievienot ierīci elektrības kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;

• vērsties pēc palīdzības pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Cisco IP tālruņa 8800. sērijas lietotāja rokasgrāmata
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Cisco izstrādājuma drošības pārskats
Šis izstrādājums ietver kriptogrāfijas funkcijas un ir pakļauts ASV un attiecīgās valsts tiesību aktiem, kas
nosaka importu, eksportu, transportēšanu un lietošanu. Cisco kriptogrāfijas izstrādājumu piegāde nesniedz
trešajām pusēm tiesības importēt, eksportēt, izplatīt vai izmantot šifrēšanu. Importētāji, eksportētāji,
izplatītāji un lietotāji ir atbildīgi par ASV un attiecīgās valsts tiesību aktu ievērošanu. Lietojot šo izstrādājumu,
jūs piekrītat ievērot spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus. Ja nevarat nodrošināt ASV un vietējo tiesību
aktu ievērošanu, nekavējoties atdodiet šo izstrādājumu atpakaļ.

Plašāku informāciju par ASV eksporta noteikumiem varat atrast vietnē https://www.bis.doc.gov/
policiesandregulations/ear/index.htm.

Cisco aprites ekonomika
Cisco ir pieņēmis aprites dizaina principus saviem produktiem, aizsākot pārstrādātas plastmasas izmantošanu
pēc izlietošanas. Turpmāk uzskaitītie modeļi tagad samazina dabas resursu izmantošanu, vienlaikus noslēdzot
apriti ar saviem elektroniskajiem atkritumiem.

• Cisco IP tālrunis 8811

• Cisco IP tālrunis 8841

• Cisco IP tālrunis 8851 un Cisco IP tālrunis 8851NR

• Cisco IP tālrunis 8861

Apmeklējiet Cisco aprites ekonomikas tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par to, ko tas nozīmē:

• Tīmekļa vietnes URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html

• Tīmekļa vietnes QR kods:

Svarīga tiešsaistē pieejama informācija
Lietotāja licences līgums

Lietotāja licences līgums (EULA) ir atrodams šeit: https://www.cisco.com/go/eula
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Normatīvās atbilstības un drošības informācija

Atbilstība normatīviem un informācija par drošību (RCSI) ir atrodama šeit:

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/
RCSI-0313-book.pdf
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