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Activităţi obişnuite 
efectuate la telefon

Efectuarea unui 
apel

Apăsaţi  sau Apel. Puteţi 
face acest lucru după formarea 
numărului.

Răspunderea la un 
apel

Apăsaţi  sau Răspuns.

Terminare apel Apăsaţi Terminare apel.

Reapelare Apăsaţi Reapelare.

Oprire sonor staţie 
conferinţă

Apăsaţi  pe Baza de sunet, 
DCU sau microfon.

Vizualizare istoric 
apeluri

Apăsaţi Aplicaţii şi selectaţi 
Istoric apeluri. Pentru a apela, 
selectaţi un element din listă şi 
apăsaţi Apel.

Aşteptare/Reluare 
apel

Apăsaţi Aşteptare. Pentru a 
relua un apel, apăsaţi  sau 
Reluare.

Transferaţi apelul 
la un nou număr

Apăsaţi Transfer, introduceţi 
numărul, apoi apăsaţi 
Transfer.

Începeţi un apel 
conferinţă standard 
(ad-hoc)

Apăsaţi Conferinţă, formaţi 
numărul unui participant, apoi 
apăsaţi Conferinţă.

Redirecţionţi toate 
apelurile

Apăsaţi Redir. toate.

Alăt De la un telefon conectat, 
apăsaţi Conferinţă, apoi 
apăsaţi Apeluri pentru a 
vizualiza o listă de apeluri ce 
vor fi alăturate.
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Activităţi obişnuite efectuate la telefon
Definiţii pentru chei soft
Pictogramele de pe ecranul telefonului
Butoane telefon
Conexiuni telefon
Definiţii pentru chei soft

Aşteptare Plasaţi apelul activ în aşteptare

Apel Efectuaţi un apel către numărul 
format

Apel nou Efectuaţi un apel nou fără a 
termina apelul curent 

Apelare rapidă Efectuaţi apel către înregistrarea 
selectată

Apeluri Listaţi apelurile conectate

Aplicaţii Accesaţi aplicaţiile de pe telefon 
şi meniurile setărilor telefonului

Conf. Creare apel conferinţă

Contacte Accesaţi meniul de contacte 
pentru a vizualiza contactele din 
agenda corporativă sau personală

Deviere Redirecţionare apel

ListConf Vizualizaţi participanţii la 
conferinţă

Mai mult Afişaţi chei soft suplimentare

Mesaje Setaţi, verificaţi sau ascultaţi 
mesaje vocale

Parcare Parcaţi apel şi afişaţi-i detaliile

Răspuns Răspundeţi apel de intrare

Reapelare Reapelaţi cel mai recent număr 
format

Redir. toate Redirecţionaţi toate apelurile de 
intrare

Reluare Reluare apel în aşteptare

RepApel Primiţi notificare atunci când o 
extensie ocupată devine 
disponibilă

Revocare Opriţi operaţiunea curentă

Terminare apel Terminare apel activ

Transfer Transfer apel



Pictogramele de pe 
ecranul telefonului

Stările liniilor şi apelurilor

Apel în aşteptare

Apel conectat

Apel de intrare

În furcă

Scos din furcă

Linie partajată în uz

Alte caracteristici

Opţiune selectată

Mod legat

Criptat

Microfon pornit
Butoane telefon

Apel

Bară navigare cu 2 căi

Selectare

Volum

Fără sonor
Conexiuni telefon

Vizualizare partea de jos a Bazei de sunet

1 Port cablu reţea.

2 Alimentare externă.

3 Port USB unitate control afişaj. 
Conectează DCU la bază. 
Notă: Apăsaţi ferm pentru a fixa 
nucleul de ferit între picioruşele 
cablului.

4 Mufă microfon cu extensie cablu.

5 Port cablu conectare în cascadă. 
Conectează două unităţi Baze de sunet 
în Modul legat.
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