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Jūsu tālrunis 

 

1.  LED indikators un austiņu ports 
2.  Skaļruņa poga
3.  Izvēles taustiņu pogas, navigācijas poga un zvanu 

vadības pogas 
4.  Tastatūra
5.  Kreisās puses sānu pogas

Tālruņa ieslēgšana 
Nospiediet un turiet Ieslēgšanas/izslēgšanas/zvana beigšanas 

pogu , līdz iedegas sarkans LED indikators. 

Tālruņa izslēgšana 
1.  Nospiediet un 4 sekundes turiet nospiestu Ieslēgšanas/

izslēgšanas/zvana beigšanas pogu .
2.  Nospiediet Izslēgt.

Zvana veikšana 
1.  Ievadiet tālruņa numuru.

2.  Nospiediet Atbildēšanas/nosūtīšanas pogu .

Atbildēšana uz zvanu 

Nospiediet Atbildēt vai Atbildēšanas/nosūtīšanas pogu .

Zvana aizturēšana 
1.  Atveriet lietotni Tālrunis.
2.  Nospiediet Aizturēt.

Neseno zvanu skatīšana 
1.  Atveriet lietotni Nesenie zvani.
2.  Izvēlieties Nesenie.
3.  Izvēlieties līniju vai Visi nesenie zvani.

Zvana pārsūtīšana citai personai 
1.  Atveriet lietotni Tālrunis.

2.  Nospiediet Vēl  un izvēlieties Pārsūtīt.
3.  Ievadiet zvana saņēmēja numuru vai izvēlieties ierakstu 

neseno zvanu sarakstā.
4.  Nospiediet Pārsūtīt.

Citas personas pievienošana sarunai 
1.  Atveriet lietotni Tālrunis.

2.  Nospiediet Vēl  un izvēlieties Konference.
3.  Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām.

•	 Piezvaniet uz numuru un sagaidiet atbildi.
•	 Izvēlieties ierakstu neseno zvanu sarakstā un 

sagaidiet atbildi.
•	 Izvēlieties citu aizturēto zvanu tajā pašā līnijā.
•	 Nospiediet navigācijas taustiņu pa labi, izvēlieties 

līniju un izvēlieties aizturētu zvanu tajā pašā līnijā.

4.  Nospiediet Apvienot.

Skaņas izslēgšana 

1.  Nospiediet Izslēgt skaņu . 
2.  Vēlreiz nospiediet Klusums, lai atkal ieslēgtu skaņu. 

Zvana veikšana, izmantojot austiņas 
1.  Atveriet lietotni Tālrunis.
2.  Izvēlieties līniju.
3.  Ievadiet tālruņa numuru.

4.  Nospiediet Atbildēšanas/nosūtīšanas pogu .
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Zvana veikšana, izmantojot tālruņa skaļruni 

1.  Nospiediet un turiet , lai aktivizētu skaļruni. 
2.  Sastādiet tālruņa numuru. 

3.  Nospiediet Atbildēšanas/nosūtīšanas pogu , lai 
piezvanītu. 

4.  Vēlreiz nospiediet un turiet , lai izslēgtu skaļruņa 
režīmu. 

Piekļuve balss pasta pakalpojumam 

1.  Nospiediet un turiet taustiņu ar ciparu viens (1) .
2.  Izpildiet norādes.

Zvanu pāradresēšana no tālruņa 
1.  Atveriet lietotni Tālrunis.
2.  Izvēlieties līniju.

3.  Nospiediet Vēl  un izvēlieties Pāradr. visus.
4.  Ievadiet tālruņa numuru, kuram jāsaņem zvani, vai 

izvēlieties ierakstu neseno zvanu sarakstā.

Zvanu pāradresēšanas no tālruņa 
izslēgšana 
1.  Atveriet lietotni Tālrunis.
2.  Izvēlieties pāradresēto līniju.

3.  Nospiediet Vēl  un izvēlieties Pāradr. izsl.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā 
Sarunas laikā nospiediet Skaļuma palielināšanas vai 

samazināšanas taustiņu , lai regulētu skaļumu. 

Zvana signāla skaļuma regulēšana 
Kad tālrunis zvana, nospiediet Skaļuma palielināšanas vai 

samazināšanas taustiņu , lai regulētu zvana 
signāla skaļumu. 

Zvana signāla maiņa 
1.  Atveriet lietotni Iestatījumi.
2.  Izvēlieties Tālruņa iestatījumi > Skaņa > Zvana signāls. 
3.  Izvēlieties līniju.
4.  Izvēlieties zvana signālu.
5.  Nospiediet Atskaņot, lai noklausītos zvana signālu.
6.  Nospiediet Izvēlēties, lai lietotu zvana signālu.

Ekrāna spilgtuma regulēšana 
1.  Atveriet lietotni Iestatījumi.
2.  Izvēlieties Tālruņa iestatījumi > Displejs > Spilgtums. 
3.  Izmantojiet navigācijas pogu, lai regulētu spilgtumu.
4.  Nospiediet Saglabāt.

Fonta lieluma maiņa 
1.  Atveriet lietotni Iestatījumi.
2.  Izvēlieties Tālruņa iestatījumi > Displejs > Fonta lielums. 
3.  Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu.

Displeja taimauta maiņa 
1.  Atveriet lietotni Iestatījumi.
2.  Izvēlieties Tālruņa iestatījumi > Displejs > Miega režīms.
3.  Izvēlieties vajadzīgo laika iestatījumu.

Akumulatora uzlāde, izmantojot līdzstrāvas 
avotu 
1.  Pievienojiet USB kabeli ligzdai tālruņa apakšdaļā; 

ievērojiet pareizu spraudņa virzienu. 
2.  Savienojiet USB kabeli ar strāvas adapteru.
3.  Savienojiet strāvas adapteru ar elektrības kontaktligzdu.

Lietotāja rokasgrāmata 
Pilnu lietotāja rokasgrāmatu skatiet vietnē http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-
phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-
user-guides-list.html.

  

Cisco un Cisco logotips ir uzņēmuma Cisco un/vai tā partneru preču 
zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs. Lai skatītu 
Cisco preču zīmju sarakstu, atveriet šo vietrādi URL: www.cisco.
com/go/trademarks. Minētās trešo pušu preču zīmes pieder to 
attiecīgajiem īpašniekiem. Vārda “partneris” izmantošana nenorāda uz 
partnerattiecībām starp Cisco un kādu citu uzņēmumu. (1110R)
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