Brezžični IP-telefoni Cisco 8821 in 8821-EX Vodnik s kratkimi navodili
Vaš telefon

Vklop telefona

Preusmeritev klica na drugo osebo

Pritisnite in držite tipko Vklop/izklop/končaj klic

,

dokler ne zasveti rdeča LED-lučka.

1.
2.
3.

Odprite aplikacijo Telefon.

4.

Pritisnite Preusmeri .

Pritisnite Več

in izberite Preusmeri .

Vnesite telefonsko številko za klic ali izberite vnos iz
nedavnih klicev.

Izklop telefona
1.

Pritisnite in 4 sekunde držite tipko Vklop/izklop/končaj
.
klic

2.

Pritisnite Izklop napajanja.

Dodajanje druge osebe v klic
1.
2.
3.

Klicanje
1.

Vnesite telefonsko številko.

2.

Pritisnite tipko Odgovori/pošlji

.

Prevzem klica
Pritisnite Odgovori ali tipko Odgovori/pošlji

4.

Odprite aplikacijo Telefon.
Pritisnite Več

in izberite Konferenca.

Izvedite eno od teh dejanj.
•

Pokličite številko in počakajte, da se oseba oglasi.

•

Izberite vnos iz seznama Nedavni in počakajte, da
se oseba oglasi.

•

Izberite drug zadržan klic na isti liniji.

•

Pritisnite desno navigacijsko tipko, izberite linijo in
izberite zadržan klic na tej liniji.

Pritisnite Združi.

.

Izklop zvoka
Uvrstitev klica na čakanje
1.
2.
1.
2.
3.

Indikator (LED) in vhod za naglavno slušalko

4.
5.

Tipkovnica

Tipka zvočnika
Programske tipke, navigacijska gruča in tipke za nadzor
klicev
Tipke na levi strani
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1.
2.

Pritisnite tipko IzkZv

.

Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite IzkZv.

Odprite aplikacijo Telefon.
Pritisnite Zadrži.

Klicanje z naglavno slušalko
Odprite aplikacijo Telefon.

Odprite aplikacijo Nedavni.

1.
2.
3.

Izberite Nedavni.

4.

Pritisnite tipko Odgovori/pošlji

Ogled nedavnih klicev
1.
2.
3.

Izberite linijo.
Vnesite telefonsko številko.
.

Izberite vrstico ali Vsi nedavni.
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Klicanje z zvočnikom telefona

Prilagoditev stopnje glasnosti med klicem

1.
2.

Pritisnite in držite

Če želite prilagoditi stopnjo glasnosti med klicem, pritiskajte

3.

Pritisnite Odgovori/pošlji

4.

Znova pritisnite in držite
zvočnika.

za aktivacijo zvočnika.

Pokličite telefonsko številko.

spodnji ali zgornji del tipke Glasnost

.

, da opravite klic.
, da izklopite način

spodnji del tipke Glasnost

Dostop do glasovnih sporočil
Pritisnite in držite tipko Ena (1)

Spreminjanje melodije zvonjenja

Odprite aplikacijo Telefon.
Izberite linijo.
Pritisnite Več

, ko telefon zvoni.

.

Sledite pozivom.

Preusmeritev klicev z vašega telefona
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

Odprite aplikacijo Nastavitve.
Izberite Nastavitve telefona > Zaslon > Spanje.
Izberite zahtevano časovno nastavitev.

Nastavitev glasnosti zvonjenja telefona
Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali

1.
2.

Spreminjanje časovne omejitve prikaza
zaslona

in izberite Preusm. vse.

Vnesite telefonsko številko za sprejem klicev ali izberite
vnos iz seznama Nedavni.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odprite aplikacijo Nastavitve.

Polnjenje baterij z izmeničnim
napajalnikom
1.

Kabel USB priključite v spodnji del telefona s
poravnanimi priključki.

2.
3.

Kabel USB nato priključite v napajalnik.
Napajalnik nato priključite v električno vtičnico.

Izberite Nastavitve telefona > Način zvonjenja.
Izberite linijo.
Označite melodijo zvonjenja.
Pritisnite Predvajaj, če želite slišati izbrano melodijo.
Pritisnite Izberi, če želite uporabiti izbrano melodijo.

Uporabniški priročnik
Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na naslovu
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaborationendpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-productssupport-translated-end-user-guides-list.html.

Prilagoditev osvetlitve zaslona
Preklic preusmeritve klicev z vašega
telefona
1.
2.
3.

Odprite aplikacijo Telefon.
Izberite preusmerjeno linijo.
Pritisnite Več

in izberite Posred.izkl.

1.
2.
3.

Odprite aplikacijo Nastavitve.

4.

Pritisnite Shrani.

Izberite Nastavitve telefona > Zaslon > Osvetlitev
S puščičnimi tipkami navigacijske gruče prilagodite
svetlost.

Spreminjanje velikosti pisave
1.
2.
3.
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Odprite aplikacijo Nastavitve.
Izberite Nastavitve telefona > Zaslon > Velikost pisave
Izberite želeno nastavitev.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki
podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih
državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno
mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke
tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni
partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem.
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