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Trumpasis vadovas
Skambinimas
Įveskite numerį ir paspauskite Skambinti.

Atsakymas į skambutį
Spauskite Atsiliepti.

Skambučio sulaikymas
1. Spauskite Sulaikyti.
1
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2
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2. Sulaikytam pokalbiui pratęsti spauskite Tęsti.

Vėliausių skambučių peržiūra
Paspauskite Naujausi arba paspauskite žvalgymo
į viršų klavišą.

4

Parankinių peržiūra
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Jūsų telefonas
1

LED juosta

2

Laidinio mikrofono jungtys

3

Nutildymo juosta

4

Programiniai mygtukai

5

Žvalgymo juosta ir pasirinkimo mygtukas

6

Garsumo klavišas
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LED juostos būsenos
LED juostos šviečiančios lemputės nurodo tokias būsenas:
xx nemirksinti žalia – aktyvus skambutis;
xx mirksinti žalia – gaunamas skambutis;

Paspauskite Parankiniai arba žvalgymo žemyn klavišą,
kad peržiūrėtumėte sparčiojo rinkimo numerius.

Kito asmens įtraukimas į pokalbį
1. Skambučio metu spauskite Konferencija.
2. Įveskite numerį.
3. (Pasirinktinai) Palaukite, kol išgirsite skambėjimą
arba kol kitas žmogus atsilieps į skambutį.
4. Paspauskite konferencijos mygtuką.

xx pulsuojanti žalia – laukiantis pokalbis;
xx nemirksinti raudona – nutildytas skambutis.
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Skambučio perdavimas kitam asmeniui

Skambėjimo garsumo reguliavimas

1. Kai skambutis nėra sulaikytas, paspauskite Perduoti.

Kai telefono nenaudojate, skambėjimo garsumą reguliuokite
paspausdami garsumo padidinimo arba sumažinimo klavišą

2. Įveskite kito asmens telefono numerį.

.

3. (Pasirinktinai) Palaukite, kol išgirsite skambėjimą
arba kol kitas žmogus atsilieps į skambutį.
4. Spauskite Perduoti dar kartą.

Skambėjimo tono keitimas
1. Pasirinkite Nuostatos > Nuostatos > Skambinimo
tonas.

Skambučio nutildymas
1. Paspauskite Nutildyti
Nutildyti

Trumpasis vadovas

telefone arba

išplėtimo mikrofone.

2. Slinkite skambučių melodijų sąrašu ir, norėdami
pasiklausyti melodijos, paspauskite Leisti.
3. Jei pasirinktą melodiją norite įrašyti, paspauskite
Nustatyti.

2. Jei norite nutildymo funkciją išjungti, spauskite
nutildymo mygtuką dar kartą.

Šviesumo keitimas

Balso pranešimų klausymas

1. Pasirinkite Nuostatos > Nuostatos > Šviesumas.

Paspauskite Pranešimai ir vadovaukitės nurodymais balsu.

2. Spauskite naršymo juostą
padidinti arba atgal – jam sumažinti.

pirmyn šviesumui

3. Spauskite Įrašyti.

Visų skambučių peradresavimas
1. Paspauskite Peradresuoti visus.
2. Surinkite numerį, į kurį pageidaujate peradresuoti,
arba paspauskite Pranešimas.
3. Kai grįšite, spauskite PerdavimNeg.

Garsumo reguliavimas skambučio metu
Naudodami telefoną garsumą reguliuokite paspausdami
garsumo padidinimo arba sumažinimo klavišą

.

„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco“ ir (arba) jos antrinių bendrovių,
esančių JAV ir kitose šalyse, prekių ženklai arba registruotieji prekių
ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašas pateikiamas adresu www.cisco.
com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų
savininkų nuosavybė. Žodis „partneris“ nereiškia, kad „Cisco“ yra
užmezgusi partnerystės ryšius su kitomis įmonėmis. (1110R)
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