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Telefonul 
1  Bara de LED-uri

     Porturi microfon cablat

     Bara Fără sonor

     Butoane softkey

     Bara de navigare și butonul Selectare

     Tasta Volum

Stările barei de LED-uri 
Bara de LED-uri se iluminează pentru a indica starea:

 x Verde, continuu – Apel activ
 x Verde, clipește – Apel de intrare
 x Verde, pulsează – Apel în așteptare
 x Roșu, continuu – Apel cu sonorul dezactivat

Efectuarea unui apel 
Introduceți un număr și apăsați Apelare. 

Răspunsul la un apel 
Apăsați Răspuns.

Plasarea unui apel în așteptare 
1. Apăsați Așteptare. 
2. Pentru a relua un apel din așteptare, apăsați Reluare. 

Vizualizarea apelurilor recente 
Apăsați pe Recente sau apăsați tasta de navigare în sus.

Vizualizarea Favoritelor
Apăsați pe Favorite sau apăsați pe tasta de navigare în jos 
pentru a vedea numerele cu apelare rapidă.

Adăugarea altei persoane la un apel 
1. Dintr-un apel activ, apăsați Conferință.
2. Introduceți un număr.
3. (Opțional) Așteptați până când veți auzi că sună sau 

până când cealaltă persoană răspunde la apel. 

4. Apăsați Conferință.
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Transferul unui apel către o altă persoană 
1. Dintr-un apel care nu este în așteptare, apăsați 

Transfer. 
2. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane. 
3. (Opțional) Așteptați până când veți auzi că sună sau 

până când cealaltă persoană răspunde la apel.
4. Apăsați din nou Transfer. 

Dezactivarea sunetului unui apel 

1. Apăsați Fără sonor  pe telefon sau  

Fără sonor  pe microfonul de pe extensie.  
2. Apăsați din nou Fără sonor pentru a dezactiva această 

funcție. 

Ascultarea mesajelor vocale 
Apăsați Mesaje și urmați indicațiile vocale. 

Redirecționarea tuturor apelurilor apelurile 
1. Apăsați Redirecționare toate.
2. Introduceți numărul către care doriți să efectuați 

redirecționarea sau apăsați Mesaj.
3. Când reveniți, apăsați Redirecționare oprită. 

Reglarea volumului în timpul unui apel 

Apăsați în sus sau în jos tasta Volum  
atunci când telefonul este în uz. 

Reglarea volumului soneriei telefonului 

Apăsați tasta Volum  în sus sau în jos pentru 
a regla volumul tonului de apel atunci când telefonul nu 
este în uz. 

Schimbarea tonului de apel 
1. Selectați Setări > Preferințe > Ton de apel. 
2. Defilați prin lista de tonuri de sonerie și apăsați Redare 

pentru a asculta o mostră. 
3. Apăsați Setat pentru a salva o selecție. 

Schimbarea luminozității 
1. Selectați Setări > Preferințe > Luminozitate. 

2. Apăsați pe bara de navigare  în sus pentru 
a crește luminozitatea și în jos pentru a descrește 
luminozitatea.

3. Apăsați Salvare. 

Asocierea unui microfon wireless 
1. Selectați Setări > Setări administrator > Microfoane > 

Microfon wireless. 
2. Selectați Microfon 1 sau Microfon 2 și apăsați pe 

Asociere.

3. Apăsați pe Dezactivare sunet  pe microfonul 
wireless până când LED-ul microfonului devine alb 
intermitent. 

Anularea asocierii unui microfon wireless 
1. Selectați Setări > Setări administrator > Microfoane > 

Microfon wireless. 
2. Selectați Microfon 1 sau Microfon 2.
3. Apăsați pe Anulare asociere pe unitatea de bază. 

Încărcarea unui microfon wireless 
1. Plasați microfonul în suportul de încărcare.
2. În cazul în care LED-ul nu este alb, scoateți microfonul 

și repuneți-l în suport.

Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte 
țări. Pentru a consulta o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați 
acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale 
terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea 
cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și 
orice altă firmă. (1110R)
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