Biežākie tālruņa uzdevumi

Izvēles taustiņu apraksti

Zvana veikšana

Atbildēt

Atbildēt uz ienākošu zvanu

Lietotnes

Piekļūt tālruņa lietotnēm un
tālruņa iestatījumu izvēlnēm

Zvanīt

Zvanīt sastādītajam numuram

Atzvanīt

Saņemt paziņojumu, kad aizņemts
paplašinājums kļūst pieejams

Zvani

Notiekošo zvanu saraksts

Atcelt

Apturēt pašreizējo darbību

Apspr

Izveidot konferences zvanu

Dalībn.

Apskatīt konferences dalībniekus

Adresāti

Atver adresātu izvēlni, lai redzētu
uzņēmuma vai personīgās adrešu
grāmatas adresātus

Pāradresēt

Pāradresēt zvanu

Beigt zvanu

Beigt aktīvo zvanu

Pāradr.

Pāradresēt visus ienākošos zvanus

Aizturēt

Aizturēt aktīvo zvanu

Ziņojumi

Iestatīt, pārbaudīt vai klausīties
balss ziņojumus

Izvēles taustiņu apraksti

Vairāk

Parādīt citus izvēles taustiņus

Tālruņa ekrāna ikonas

Jauns zvans

Izveidot jaunu zvanu, neatvienojot
pašreizējo zvanu

Glabāt zvanu

Glabāt zvanu un rādīt tā
informāciju

Atkārtot zvanu

Atkārtoti sastādīt pēdējo sastādīto
numuru

Atsākt

Atjaunot aizturēta zvana darbību

Ātrā numuru
sastādīšana

Zvanīt izvēlētajam ierakstam

Pārsūtīt

Pārsūtīt zvanu

Nospiediet
vai Zvanīt. To
varat darīt pirms vai pēc numura
sastādīšanas.

Atbildēšana uz zvanu

Nospiediet

Zvana beigšana

Nospiediet Beigt zvanu.

Atkārtota zvanīšana

Nospiediet Atkārtot zvanu.

Konferenču stacijas
skaņas izslēgšana

Nospiediet
uz skaņas
sēdnes, DCU vai mikrofona.

Zvanu vēstures
skatīšana

vai Atbildēt.

ĀTRĀ ATSAUCE

Nospiediet Lietotnes un izvēlieties
Zvanu vēsture. Lai sastādītu
numuru, iezīmējiet sarakstu un pēc
tam nospiediet Zvanīt.

Zvana aizturēšana/
atsākšana

Nospiediet Aizturēt. Lai atsāktu
sarunu, nospiediet
vai
Atsākt.

Zvanu pārsūtīšana
uz jaunu numuru

Nospiediet Pārsūtīt, ievadiet
numuru un pēc tam nospiediet
Pārsūtīt.

Standarta
(ekspromta)
konferences zvana
sākšana

Nospiediet Apspriede, zvaniet
dalībniekam un nospiediet
Apspriede.

Visu zvanu
pārsūtīšana

Nospiediet Pāradr.

Pievienošana

Notiekoša zvana laikā nospiediet
Apspriede un pēc tam nospiediet
Zvani, lai skatītu pievienojamo
zvanu sarakstu.
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Tālruņa taustiņi
Tālruņa savienojumi

Tālruņa ekrāna ikonas

Tālruņa taustiņi

Tālruņa savienojumi
1

Zvanīt

Aizturēts zvans

Divvirzienu pārvietošanās josla

DC40V

Līniju un zvanu stāvokļi

2

5

Notiekošais zvans
Ienākošais zvans
3

Noliktas klausules režīms
4

Izvēlēties

346668

Paceltas klausules režīms
Tiek izmantota koplietota līnija

Skaņas sēdnes skats no apakšas

Skaļuma regulēšana

Citi līdzekļi
Izvēlēta iespēja

1

Tīkla kabeļa pieslēgvieta.

2

Ārējā barošanas avota savienojums.

3.

Ekrāna vadības bloka USB
pieslēgvieta. Savieno DCU ar sēdni.
Piezīme: piespiediet cieši, lai
ievietotu ferīta valnīti starp vadu
atbalstiem.

4

Mikrofona ligzdas vada
pagarinājums.

5.

Ziedlapķēdes kabeļa pieslēgvieta.
Savieno divu skaņas sēdnes blokus
savienotā režīmā.

Saistītais režīms
Šifrēts
Skaņas izslēgšana
Mikrofons ieslēgts

Piezīme: Cisco Unified IP konferenču tālrunis 8831
atbalsta vadu un bezvadu mikrofonus. Cisco Unified
IP konferenču tālrunis 8831NR atbalsta tikai vadu
mikrofonus.

