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Īsā pamācība
Zvana veikšana
Ievadiet numuru un nospiediet Zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu
Nospiediet Atbildēt.

Zvana aizturēšana
1. Nospiediet Aizturēt.
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2. Lai atsāktu aizturētu zvanu, nospiediet Atsākt.

Nesen veikto zvanu apskate
Nospiediet Zvanu vēsture vai nospiediet augšupvērsto
navigācijas taustiņu.
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Izlases skatīšana
5
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Jūsu tālrunis
1

LED josla

2

Porti mikrofoniem ar kabeli

3

Josla Skaņas izslēgšana

4

Izvēles taustiņu pogas

5

Navigācijas josla un poga Atlasīt

6

Taustiņš Skaļums
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LED joslu stāvokļi
LED josla tiek izgaismota, lai norādītu statusu:
xx zaļš, nemainīgs apgaismojums — aktīvais zvans;
xx zaļš, mirgojošs apgaismojums — ienākošais zvans;

Nospiediet Izlase vai nospiediet lejupvērsto navigācijas
taustiņu, lai skatītu ātrās sastādīšanas numurus.

Citas personas pievienošana zvanam
1. Aktīva zvana laikā nospiediet pogu Konferences zvans.
2. Ievadiet numuru.
3. (Neobligāti.) Uzgaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana,
vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
4. Nospiediet Apspriede.

xx zaļš, pulsējošs apgaismojums — aizturēts zvans;
xx sarkans, nemainīgs apgaismojums — zvans
ar izslēgtu skaņu.
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Zvana pārsūtīšana citai personai

Zvanītāja skaļuma regulēšana

1. Neaizturēta zvana laikā nospiediet Pārsūtīt.

Kad tālrunis netiek lietots, nospiediet pogu Skaļums

2. Ievadiet zvana saņēmēja tālruņa numuru.

un izvēlieties lielāku vai mazāku zvana
signāla skaļumu.

3. (Neobligāti.) Uzgaidiet, līdz dzirdat, ka tālrunis zvana,
vai līdz otra persona atbild uz zvanu.
4. Vēlreiz nospiediet Pārsūtīt.

Zvana skaņas izslēgšana
1. Nospiediet tālruņa pogu Izslēgt skaņu
vai paplašinājuma mikrofona pogu
Izslēgt skaņu

Īsā pamācība

Zvana signāla maiņa
1. Atlasiet Iestatījumi > Preferences > Zvana signāls.
2. Ritiniet zvanu signālu sarakstu un nospiediet Atskaņot,
lai atskaņotu skaņas paraugu.
3. Lai saglabātu atlasi, nospiediet pogu Iestatīt.

.

2. Vēlreiz nospiediet Klusums, lai atkal ieslēgtu skaņu.

Spilgtuma maiņa
1. Atlasiet Iestatījumi > Preferences > Spilgtums.

Balss ziņojumu klausīšanās
Nospiediet Ziņojumi un izpildiet balss uzvedņu
norādījumus.

augšup, lai
2. Virziet navigācijas joslu
palielinātu spilgtumu, vai lejup, lai samazinātu spilgtumu.
3. Nospiediet Saglabāt.

Visu zvanu pāradresācija
1. Nospiediet pogu Pāradresēt visu.
2. Sastādiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus,
vai nospiediet pogu Ziņojums.
3. Kad esat atgriezies no prombūtnes, nospiediet Izslēgt
pāradresāciju.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā
Nospiediet Skaļums
uz augšu vai uz leju,
lai pielāgotu skaļumu, kad tālrunis tiek izmantots.
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