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מטתפון שתמ 
LED ץ פס

     רצראול תךרקדופון חוטר

     פס משלקמ

     תחצנר ךקשרם ךמרדרם

     סדגת נרווט ותחצן בחרדמ

     ךקש עוצךל קות

 LED ךצבר פס
פס LED ךואד בצבערם מבארם כרר תמצברע עת מסטטוס:

x רדוק, ךתא - שרחמ פערתמ
x רדוק, ךמבמב - שרחמ נכנסל
x רדוק, פועם - שרחמ ךךלרנמ
x ארום, ךתא - שרחמ ךושלקל

ברצוע שרחמ 
מזן ךספד ותחר עת בצע שיחה. 

ךענמ עת שרחמ 
תחר עת ענה.

מעבדל שרחמ תמךלנמ 
תחר עת Hold )מעבד תמךלנמ(. . ץ
כרר תחרש שרחמ ךךלרנמ, תחר עת Resume )חדש שיחה(. . 2

מצגל משרחול מאחדונול 
תחר עת שיחות אחרונות או תחר עת תחצן מנרווט תךעתמ.

צפררמ בךוערפרם
תחר עת מועדפים או תחר עת תחצן מנרווט תךטמ כרר תדאול אל ךספדר 

מחרוג מךמרד שתמ.

מוספל ארם אחד תשרחמ 
בזךן שרחמ פערתמ, תחר עת ועידה.. ץ
מזן ךספד.. 2
)דשול( מךלן ער שלשךע צתצות או ער שמארם משנר עונמ . 3

תשרחמ. 

תחר עת ועידה.. 4
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מעבדל שרחמ תארם אחד 
ךלומ שרחמ שארנמ במךלנמ, תחר עת העבר. . ץ
מזן אל ךספד מטתפון שת מארם משנר. . 2
)דשול( מךלן ער שלשךע צתצות או ער שמארם משנר עונמ . 3

תשרחמ.
תחר שוב עת העבר. . 4

משלקל משרחמ 

 תחר עת השתק  בטתפון או עת . ץ

השתק  בךרקדופון מדחבמ.  
כרר תבטת אל ממשלקמ, תחר עת מתחצן השתק פעם נוספל. . 2

מאזנמ תמורעול קותרול 
תחר עת הודעות ופעת במלאם תמנחרול מקותרול. 

מעבדל כת משרחול 
תחר עת העבר הכל.. ץ
חררג אל מךספד שאתרו בדצונמ תמעברד שרחול, או תחר עת . 2

הודעה.
כאשד לחזוד, תחר עת העברה כבויה. . 3

מלאךל עוצךל מקות בשרחמ 
תחר עת עוצמת קול  תךעתמ או תךטמ כרר תמלארם אל 

עוצךל מקות כאשד מטתפון נךצא בשרךוש. 

מלאךל עוצךל מצתרת 
כרר תכוון אל עוצךל מקות שת מצתצות כאשד מטתפון ארנו נךצא 

בשרךוש, תחר עת עוצמת קול  תךעתמ או תךטמ. 

שרנור צתרת מחרוג 
בחד הגדרות   < העדפות   < צליל חיוג. . ץ
גתות בדשרךל מצתצותרם ותחר עת השמע כרר תשךוע רוגךמ. . 2
תחר עת הגדר כרר תשךוד בחרדמ. . 3

שרנור מבמרדול 
בחד הגדרות   < העדפות   < בהירות. . ץ

תחר עת סדגת מנרווט  כתפר ךעתמ כרר תמגררת אל . 2
מבמרדול או כתפר ךטמ כרר תמקטרן אולמ.

תחר עת שמור. . 3

שרומ ךרקדופון אתחוטר 
בחד הגדרות < הגדרות ניהול < מיקרופונים < מיקרופון . ץ

אלחוטי. 
בחד מיקרופון 1 או מיקרופון 2, ותחר עת שיוך.. 2

תחר עת השתק  בךרקדופון מאתחוטר ער שנודרל LED שעת . 3
מךרקדופון למבמב בתבן. 

ברטות משרומ שת ךרקדופון אתחוטר 
בחד הגדרות < הגדרות ניהול < מיקרופונים < מיקרופון . ץ

אלחוטי. 
בחד מיקרופון 1 או מיקרופון 2.. 2
תחר עת בטל שיוך ברחררל מבסרס. . 3

שרנור ךרקדופון אתחוטר 
ךקם אל מךרקדופון בעדרסל מטערנמ.. ץ
אם נודרל LED ארנמ ךמבמבל בתבן, מוצא אל מךרקדופון וךקם . 2

Cisco ומסךת שת Cisco מם סרךנרם ךסחדררם או סרךנרם ךסחדררם דשוךרם אולו ךחרש בעדרסמ.
שת   Cisco    ו/או שת מחבדול מךסונפול תמ באדמ"ב ובךררנול אחדול. כרר תעררן 
www.cisco.com/go/ עבוד תכלובל ,Cisco בדשרךל מסרךנרם מךסחדררם שת

trademarks . מסרךנרם מךסחדררם מךוזכדרם שת חבדול צר שתרשר מם קנררנם שת 
מבעתרם מךלארךרם. משרךוש בךרתמ 'שולף' ארן פרדושו קשדר שולפול ברן Cisco תברן 

כת חבדמ אחדל. )Rרץץץ (


