„Cisco“ belaidis IP telefonas 8821 ir 8821-EX
Jūsų telefonas

Telefono įjungimas

Skambučio perdavimas kitam asmeniui

Paspauskite maitinimo / pokalbio baigimo

mygtuką ir

laikykite, kol įsižiebs raudonas diodinis indikatorius.

Telefono išjungimas
1.

Paspauskite ir ne mažiau kaip 4 sekundes palaikykite
maitinimo / pokalbio baigimo

2.

mygtuką.

Paspauskite Išjungti.

Skambinimas
1.

Įveskite telefono numerį.

2.

Paspauskite atsiliepimo / siuntimo

Greitosios paleisties vadovas

1.

Atverkite programėlę Telefonas.

2.
3.

Paspauskite Daugiau

4.

Paspauskite Perduoti.

Įveskite numerį, kuriuo ketinate skambinti, arba
pasirinkite įrašą iš naujausių skambučių sąrašo.

Kito asmens įtraukimas į pokalbį
1.

Atverkite programėlę Telefonas.

2.
3.

Paspauskite Daugiau

mygtuką.

Atsiliepimas į skambutį
Paspauskite Atsiliepti arba atsiliepimo / siuntimo
mygtuką.

ir pasirinkite Perduoti.

4.

ir pasirinkite Konferencija.

Atlikite vieną iš šių veiksmų:
•

Surinkite numerį ir palaukite, kol žmogus atsilieps.

•

Pasirinkite įrašą iš naujausių skambučių sąrašo ir
palaukite, kol žmogus atsilieps.

•

Pasirinkite kitą sulaikytą tos pačios linijos skambutį.

•

Paspauskite dešinį naršymo ratuko mygtuką,
pasirinkite liniją ir pasirinkite sulaikytą tos linijos
skambutį.

Paspauskite Sujungti.

Garso nutildymas
Pokalbio sulaikymas
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.

Indikatorius (LED) ir ausinių su mikrofonu lizdas
Garsiakalbio mygtukas
Daugiafunkciai mygtukai, naršymo ratukas ir skambučių
valdymo mygtukai
Klaviatūra
Kairiojo šono mygtukai
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Atverkite programėlę Telefonas.
Spauskite Sulaikyti.

Vėliausių skambučių peržiūra
1.
2.
3.

1.
2.

Atverkite programėlę Naujausi.
Pasirinkite Vėliausi.
Pasirinkite liniją arba Visi naujausi.

Spauskite nutildymo mygtuką

.

Nutildymo funkcijai išjungti spauskite nutildymo
mygtuką dar kartą.

Skambinimas naudojant ausines su
mikrofonu
1.
2.
3.

Atverkite programėlę Telefonas.

4.

Paspauskite atsiliepimo / siuntimo

Pasirinkite liniją.
Įveskite telefono numerį.
mygtuką.
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„Cisco“ belaidis IP telefonas 8821 ir 8821-EX
Skambinimas naudojant telefono
garsiakalbį

Telefono skambėjimo tono garsumo
reguliavimas

1.
2.
3.

Garsumui nustatyti telefono skambėjimo metu paspauskite

Garsiakalbiui įjungti paspauskite ir palaikykite

garsumo

Surinkite telefono numerį.
mygtuką.

Garsiakalbio režimui išjungti dar kartą paspauskite ir
palaikykite

.

Prieiga prie balso pašto paslaugos
1.
2.

mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.

Ekrano išjungimo delsos trukmės keitimas
1.
2.
3.

Atverkite programėlę Nuostatos.
Pasirinkite Telefono nuostatos > Ekranas > Miegas.
Pasirinkite reikiamą laiko nuostatą.

Kad paskambintumėte, paspauskite atsiliepimo /
siuntimo

4.

.

Greitosios paleisties vadovas

Paspauskite ir palaikykite vieneto (1)

mygtuką.

Vadovaukitės nurodymais.

Skambučių peradresavimas iš telefono
1.
2.

Atverkite programėlę Telefonas.

3.
4.

Paspauskite Daugiau

Pasirinkite liniją.
ir pasirinkite PerdVisus.

Įveskite numerį, kuriuo ketinate priimti skambučius, arba
pasirinkite įrašą iš naujausių skambučių sąrašo.

Skambučių peradresavimo išjungimas iš
telefono
1.
2.

Atverkite programėlę Telefonas.

3.

Paspauskite Daugiau

Pasirinkite peradresuojamą liniją.

Skambėjimo tono keitimas
1.
2.

Atverkite programėlę Nuostatos.

3.
4.
5.
6.

Pasirinkite liniją.

Pasirinkite Telefono nuostatos > Garsai > Skambėjimo
tonas.
Pažymėkite skambėjimo toną.
Skambėjimo tonui paklausyti spauskite Groti.
Skambėjimo tonui naudoti spauskite Rinktis.

Ekrano šviesumo reguliavimas
1.
2.
3.

Atverkite programėlę Nuostatos.

4.

Paspauskite Įrašyti.

Akumuliatoriaus įkrovimas kintamosios
srovės maitinimo šaltiniu
1.

Sulygiavę kontaktus įkiškite USB kabelio kištuką į
telefono apačioje esantį lizdą.

2.
3.

Įkiškite USB kabelio kištuką į maitinimo adapterį.
Įkiškite maitinimo adapterį į elektros lizdą.

Naudotojo vadovas
Visas naudotojo vadovas pateikiamas adresu http://www.
cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unifiedip-phone-8800-series/tsd-products-support-translatedend-user-guides-list.html.

Pasirinkite Telefono nuostatos > Ekranas > Šviesumas.
Nustatykite šviesumą spausdami naršymo ratuko
rodykles.

Šrifto dydžio keitimas
1.
2.
3.

Atverkite programėlę Nuostatos.
Pasirinkite Telefono nuostatos > Ekranas > Šrifto dydis.
Pasirinkite reikiamą nuostatą.

ir pasirinkite PerdavimNeg.

Garsumo reguliavimas pokalbio metu
Garsumui nustatyti pokalbio metu paspauskite garsumo
mygtuko viršutinę arba apatinę dalį.
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