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ןופלט Cisco Wireless IPןופלטט ןופלטופלטטטט Ciןופלט
הטלפון שלך

העברת שיחה לאדם אחר

הפעלת הטלפון
לחץ על הפעל/נתק שיחה

והחזק עד שנורית ה LED-האדומה

תידלק.

1. 1עבור ליישום טלפון.
2. 2לחץ על עוד

ובחר העבר.

3. 3הזן את המספר שאליו יש להתקשר או בחר רישום ברשימת
השיחות האחרונות.
4. 4לחץ על העבר.

כיבוי הטלפון
1. 1לחץ על הפעל/נתק שיחה

והחזק למשך  4שניות.

2. 2לחץ על כיבוי.

הוספת אדם אחר לשיחה
1. 1עבור ליישום טלפון.
2. 2לחץ על עוד

3. 3בצע אחת מהפעולות הבאות.

ביצוע שיחה

•חייב והמתן עד שהאדם ישיב.

1. 1הזן מספר טלפון.
2. 2לחץ על ענה/שלח

ובחר ועידה.

•בחר רישום ברשימת השיחות האחרונות והמתן עד שהאדם
ישיב.

.

•בחר שיחה מוחזקת אחרת באותו קו.
•לחץ על מקש הניווט השמאלי ,בחר קו ובחר שיחה מוחזקת
בקו זה.

מענה לשיחה
לחץ על ענה או על ענה/שלח

4. 4לחץ על מזג.
.

השתקת השמע
העברת שיחה למצב החזקה

1. 1לחץ עלהשתק

.

2. 2כדי לבטל את ההשתקה ,לחץ על הלחצן השתק פעם נוספת.

1. 1עבור ליישום טלפון.

2. 2לחץ על ( Holdהעבר להמתנה).

ביצוע שיחה עם אוזנייה

1. 1נורית חיווי ( )LEDויציאת אוזניות
2. 2לחצן רמקול
3. 3לחצני מקשים מהירים ,אשכול ניווט ולחצני בקרת שיחות
4. 4לוח מקשים
5. 5לחצנים בצד שמאל
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1. 1עבור ליישום טלפון.

הצגת השיחות האחרונות

2. 2בחר קו.

1. 1עבור ליישום שיחות אחרונות.

3. 3הזן מספר טלפון.

2. 2בחר שיחות אחרונות.

3. 3בחר קו או בחור כל השיחות האחרונות.

4. 4לחץ על ענה/שלח

.

ינוי 2016

ןופלט Cisco Wireless IPןופלטט ןופלטופלטטטט Ciןופלט
ביצוע שיחה עם הרמקול של הטלפון
1. 1לחץ על

והחזק כדי להפעיל את הרמקול.

2. 2חייג את מספר הטלפון.
3. 3לחץ על ענה/שלח
4. 4לחץ על

כוונון עוצמת הקול של צלצול
לחץ על עוצמת קול

למעלה ולמטה כדי לכוונן את

עוצמת הצלצול כאשר הטלפון מצלצל.
כדי לבצע את השיחה שלך.

שינוי הצלצול
1. 1לחץ על לחצן

אחד ( )1והחזק.

2. 2פעל בהתאם להנחיות.

העברת שיחות מהטלפון
1. 1עבור ליישום טלפון.
2. 2בחר קו.

3. 3לחץ על עוד

ובחר העבר הכל.

4. 4הזן את המספר שבו יש לקבל את השיחות או בחר רישום
ברשימת השיחות האחרונות.

שינוי הגדרת פסק הזמן של התצוגה
1. 1עבור ליישום הגדרות.

2. 2בחר הגדרות הטלפון > תצוגה > שינה.

והחזק שוב כדי לכבות את מצב הרמקול.

קבל גישה לשירות התא הקולי

הריהמ הלחתה ךירדמ

1. 1עבור ליישום הגדרות.

2. 2בחר הגדרות הטלפון > צלילים > צלצול
3. 3בחר קו.

3. 3בחר את הגדרת הזמן הרצויה.

טעינת הסוללה עם ספק הכוח AC

4. 4סמן צלצול.

1. 1חבר את כבל ה USB-לתחתית הטלפון כאשר הפינים מיושרים
היטב.

5. 5לחץ על השמע כדי לשמוע את הצלצול.

2. 2חבר את כבל ה USB-למתאם החשמל.

6. 6לחץ על בחר כדי להשתמש בצלצול

3. 3חבר את מתאם החשמל לשקע החשמל.

התאמת בהירות המסך

מדריך למשתמש

1. 1עבור ליישום הגדרות.

2. 2בחר הגדרות הטלפון > תצוגה > בהירות
3. 3השתמש במקשי החצים של אשכול הניווט כדי לכוונן את
הבהירות.

הצג את המדריך למשתמש המלא בכתובת http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ipphone-8800-series/tsd-products-support-translated-end.user-guides-list.html

4. 4לחץ על שמור.

כיבוי העברת שיחות מהטלפון
1. 1עבור ליישום טלפון.

שינוי גודל הגופן

2. 2בחר את הקו שהועבר.
3. 3לחץ על עוד

ובחר הפסק העברה.

1. 1עבור ליישום הגדרות.

2. 2בחר הגדרות הטלפון > תצוגה > גודל גופן
3. 3בחר את ההגדרה הדרושה.

כוונון עוצמת הקול במהלך שיחה
לחץ על עוצמת קול

למעלה ולמטה כדי לכוונן את

עוצמת הקול בזמן שיחה.
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