Yleiset puhelintehtävät
Soita

Toimintonäppäinten
määritelmät

Paina
tai Soita. Voit
tehdä tämän ennen numeron
valitsemista tai sen jälkeen.

Vastaa puheluun

Paina

Lopeta puhelu

Paina Lopeta puhelu.

Toista

Paina Soita uudelleen.

Neuvottelupuhelimen
vaimentaminen

Paina äänialustan, näytön
ohjausyksikön tai
mikrofonin
-painiketta.

Puheluhistorian
näyttäminen

Paina Sovell. ja valitse
Puheluhistoria. Voit soittaa
puhelun korostamalla
merkinnän luettelossa ja
valitsemalla sitten Soita.

Vastaa

Tällä voit vastata saapuvaan
puheluun.

Sovellus

Tällä voit käyttää puhelimen
sovelluksia ja asetusvalikkoja.

Soita

Tällä voit soittaa puhelun
valittuun numeroon.

Takaisinsoitto

Tällä voit saada ilmoituksen, kun
varattuna oleva tai soiva
alanumero vapautuu.

Puhelujen
tarkasteleminen

Tällä voit näyttää yhdistetyt
puhelut.

Peruuta

Tällä voit pysäyttää nykyisen
toiminnon.

Neuv

Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.

NeuvLue

Tällä voit katsella neuvottelun
osallistujia.

Yhteyshenkilöt

Tällä voit avata yhteystietovalikon
ja tarkastella yrityksen tai oman
luettelon yhteystietoja.

Puhelun
kääntäminen

Tällä voit ohjata puhelun
uudelleen.

Lopeta puhelu

Tällä voit lopettaa aktiivisen
puhelun.

Siirto

Tällä voit siirtää kaikki saapuvat
puhelut.

Pito

Tällä voit asettaa aktiivisen
puhelun pitoon.

Puhelimen näytön kuvakkeet

Viestit

Puhelimen painikkeet

Tällä voit asettaa, tarkistaa tai
kuunnella puheviestejä.

Enemmän

Tällä saat näkyviin lisää
toimintonäppäimiä.

Soita

Tällä voit soittaa uuden puhelun
katkaisematta nykyistä puhelua.

Parkki

Tällä voit asettaa puhelun parkkiin
ja näyttää puhelun tiedot.

Toista

Tällä voit valita uudelleen
viimeksi valitun numeron.

Jatka

Tällä voit jatkaa pidossa olevaa
puhelua.

Pikavalinta

Tällä voit soittaa määritettyyn
numeroon.

Siirrä

Tällä voit siirtää puhelun.

tai Vastaa.

PIKAOPAS

Puhelun
asettaminen pitoon
tai jatkaminen

Paina Pito. Voit jatkaa pidossa
olevaa puhelua painamalla
tai Jatka.

Puhelun
siirtäminen uuteen
numeroon

Paina Siirrä, anna numero ja
paina sitten Siirrä.

(Tilapäisen) vakioneuvottelupuhelun
aloittaminen

Paina Neuvottelu, valitse
osallistujan numero ja paina
Neuvottelu.

Yleiset puhelintehtävät

Kaikkien puhelujen
siirtäminen

Paina SiirKaik.

Toimintonäppäinten määritelmät

Liity

Paina yhdistetyssä puhelussa
Neuvottelu ja avaa sitten
liitettävien puhelujen luettelo
painamalla Puhelut.
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Puhelimen näytön kuvakkeet

Puhelimen painikkeet

Puhelimen liitännät

Soita

Puhelu pidossa

Kaksisuuntainen siirtymispalkki

DC40V

Linja- ja puhelutilat

1

2

5

Yhdistetty puhelu
Saapuva puhelu
3

Linja vapaa

Jaettu linja käytössä

Valitse

4

346668

Linja varattu

Ääniasema alhaalta

Äänenvoimakkuus

Muut toiminnot
Valittu asetus

1

Verkkokaapelin liitäntä.

2

Ulkoinen virtaliitäntä.

3

Näytön ohjausyksikön
USB-liitäntä. Yhdistää näytön
ohjausyksikön alustaan.
Huomautus: Paina ferriittihelmi
tiukasti johdon päälle.

4

Langallisen ulkoisen mikrofonin
liitin.

5

Ketjutuskaapelin liitäntä.
Yhdistää kaksi äänialustaa
linkitetyssä tilassa.

Linkitetty tila
Salattu
Mikrofoni käytössä

Mykistä

Huomautus: Cisco Unified IP
-neuvottelupuhelin 8831 tukee langallisia ja
langattomia mikrofoneja. Cisco Unified IP
-neuvottelupuhelin 8831NR tukee vain
langallisia mikrofoneja.

