БЪРЗ СТАРТ
ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

1 Набиране

3 Отговор

4 Без звук

За набиране вдигнете слушалката и въведете даден
номер. Или:
• Натиснете несветещ бутон за сесия
(отдясно).
• Натиснете екранния бутон Ново повикване.
• Натиснете бутона (несветещ) за слушалки
или бутона за високоговорител
.

За да отговорите на дадено повикване
, вдигнете
слушалката. Или:
• Натиснете мигащия в жълто бутон за сесия
(отдясно).
• Натиснете екранния бутон Отговор.
• Натиснете бутона (несветещ) за слушалки
или за високоговорител
.
• Натиснете бутона Избор
в Навигационен панел.

Натиснете бутона Без звук
, за да включите или
изключите режима "Без звук". Когато режимът "Без звук"
е активен, бутонът "Без звук" свети в червено.

Набиране на номер от хронологията
на повикванията
При въвеждане на даден телефонен номер
съответстващите номера се показват от
хронологията на повикванията.

5 Отклоняване
Използвайте "Отклоняване", за да пренасочите дадено
входящо или активно повикване към гласовата поща
или към друг телефонен номер (зададен предварително
от системния администратор). Трябва да възобновите
дадено задържано повикване, за да можете да използвате
"Отклоняване".
Отклоняването се прилага само за осветеното повикване.
Ако е необходимо, превъртете до съответното повикване,
преди да натиснете Отклоняване.

6 Препращане на всички
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Забележка

Натиснете двукратно даден номер, за да го наберете,
или превъртете до съответния номер и натиснете
бутона за избор в Навигационния панел.

Ако получите второ повикване, докато първото повикване
все още е активно, се показва етикет за втора сесия.

Набиране на последно набрания номер
Натиснете екранния бутон Повторно набиране.

Бързо набиране
Натиснете даден бутон за бързо набиране
(ако е наличен). Друг вариант е да въведете даден
код за бързо набиране, докато линията е свободна
(няма тон за набиране), след което да натиснете
екранния бутон Бързо набиране.
Вашият системен администратор може да ви помогне
да зададете номера за бързо набиране от вашите уеб
страници с потребителски опции.

2 Приключване
на разговор

За най-добри резултати да
се отпечата върху хартия
с размери 8,5 x 14"
(офиц. размер).

Натиснете екранния бутон Препращане на всички.
Въведете даден телефонен номер, изберете даден
номер от хронологията на повикванията или
натиснете бутона Съобщения
(за пренасочване
към гласова поща).
3. Потърсете иконата "Препращане на всички"
на екрана.
4. За да отмените препращането на повиквания,
натиснете екранния бутон Препращане Изкл.
Вашият системен администратор може да ви помогне
да препратите повикванията отдалечено от вашите уеб
страници с потребителски опции.
1.
2.

За да приключите дадено повикване, поставете
отново слушалката. Или:
• Натиснете бутона "Освобождаване"
.
• Натиснете екранния бутон Приключване
на повикването.
• Натиснете бутона (светещ) за слушалки
или бутона за високоговорител
.

7 Задържане
1.
За да свържете второто повикване и да поставите първото
повикване на изчакване автоматично, натиснете мигащия
в жълто бутон за сесия
(отдясно).

Много линии
Ако използвате много линии, натиснете бутона Всички
повиквания
, за да прегледате всички повиквания
от всички линии (първо най-старото) и да наберете номер
от вашата основна линия. В противен случай телефонът
показва повиквания само от избраната линия.
За да видите коя линия е избрана, потърсете синя икона
на етикета на линията (отляво на екрана) и разширението
на линията в заглавната лента (горната част на екрана).
Опцията "Всички повиквания" използва основното
разширение.

2.

Натиснете бутона Задържане
.
Показа се иконата за задържане
и бутонът
за сесия примигва в зелено.
За да възобновите маркираното повикване,
, екранния
натиснете мигащия зелен бутон
бутон Възобновяване или бутона Избор
в Навигационни панел. (Обърнете внимание,
че при повторно натискане на бутона Задържане
задържаното повикване не се възобновява.)

8 Не ме безпокойте
Натиснете бутона Не ме безпокойте (ако е наличен),
за да включите
или изключите опцията
"Не ме безпокойте".
Когато е включена опцията "Не ме безпокойте" (DND),
тя изключва звъненето и може да блокира визуалните
уведомления за нови повиквания.

9 Конферентен разговор
1.

2.
3.

По време на активен разговор
(т.е., който не е задържан), натиснете
бутона Конферентен разговор
.
Отправете ново повикване.
Натиснете бутона Конферентен разговор
или екранния бутон Конферентен разговор
(преди или след като другата страна отговори).
Конферентният разговор започва и на телефона
се показва "Конферентен разговор" вместо ИД
на повикващия.

10 Прехвърляне
1.
2.
3.

По време на активен разговор
(т.е., който не
е задържан), натиснете бутона Прехвърляне
.
Обадете се на прехвърления получател.
Натиснете бутона Прехвърляне или екранния бутон
Прехвърляне (преди или след като другата страна
отговори).
Прехвърлянето е завършено. На екрана на телефона
се показва потвърждение.

11 Хронология на
повикванията

Повторете същите стъпки, за да добавите още
участници.
Конферентният разговор приключва, когато всички
участници прекъснат връзката.
4.

Конферентен разговор при задържано
повикване
По време на активен разговор
(т.е., който не е задържан), натиснете бутона
Конферентен разговор
.
2. Натиснете мигащия в зелено бутон на сесия
за задържаното повикване, което искате да добавите.
Или, ако задържаното повикване е на друга линия,
натиснете екранния бутон Активни повикания,
изберете дадено повикване от списъка, след което
натиснете екранния бутон Конферентен разговор.
Конферентният разговор приключва, когато всички
участници прекъснат връзката.
1.

Преглед и премахване на участници
от конферентния разговор
По време на конферентен разговор натиснете екранния
бутон Покажи подробности. За да премахнете даден
участник от конферентния разговор, маркирайте
дадено име и натиснете Премахване.

Натиснете бутона Приложения
и изберете
Хронология на повикванията.
Последните 150 повиквания показват:
• Пропуснати повиквания
• Извършени повиквания
• Получени повиквания
За набиране натиснете двукратно дадено повикване.
Друга опция е да превъртите до дадено повикване,
след което да натиснете бутона Избор в Навигационния
панел или екранния бутон Повикване.
За да прегледате подробностите за дадено повикване,
маркирайте съответното повикване и натиснете тези
екранни бутони: Още > Подробности.

Преглед на нови пропуснати повиквания
Натиснете бутона за сесия
, разположен до иконата
на "Пропуснати повиквания"
отдясно на екрана
(може да включва брой пропуснати повиквания).
Иконата "Пропуснати повиквания" се показва
на това местоположение, когато имате нови
(все още непрегледани) пропуснати повиквания.
Можете също така да прегледате хронологията
на пропуснатите повиквания, като отворите
хронологията на повиквания и натиснете екранния
бутон Пропуснати повиквания.

13 Споделени линии

15 Съвети

Ако споделяте дадена линия с колега или
административен служител:
• Както вие, така и вашият колега може да отговори
на звънящо повикване в споделената линия.
• Когато колегата ви провежда разговор по
споделената линия, бутонът на споделената линия
на вашия телефон свети непрекъснато
в червено, а повикването се показва на екрана.
• Когато колегата ви постави дадено повикване на
задържане, бутонът за сесия
на вашия телефон
мига в червено. Както вие, така и колегата ви можете
да възобновите задържания разговор.

Каква е функцията на бутоните до екрана?

Вие или вашият колега можете да използва опцията
"Поверителност", за да забраните показването
на повикванията на екрана на другата страна.
Ако вашият колега не използва опцията за поверителност,
можете да натиснете червения бутон за сесия
на вашия телефон, за да се "намесите" (да се добавите)
в дадено повикване на споделената линия и по този
начин да създадете конферентен разговор.

2.
3.

Бутоните от лявата страна на екрана са бутони
за линиите (и функциите). Бутоните за линиите
променят изгледите на линиите, но не променят
активните разговори.
Бутоните от дясната страна на екрана са бутони
за сесия. Всяко повикване е свързано с даден бутон
за сесия. Бутоните за сесия могат да се използват
за отговор и възобновяване на повиквания, както
и за преглед на подробности за повикванията.

Как се използва сензорният екран?
•

•
•

За да изберете елементи, докоснете леко или
натиснете два пъти (според необходимостта)
с пръст или гумичка на молив.
За да превъртите надолу в дадена страница,
бързо плъзнете последния елемент нагоре.
За да забраните сензорния екран за 60 секунди,
натиснете и задръжте бутона Избор
в Навигационния панел, докато се покаже
потвърждение.

Как да направя безшумно позвъняването
на телефона?

14 Гласова поща

Натиснете лявата страна на бутона за сила на звука
веднъж, докато телефонът звъни.

Индикатори за ново съобщение:
• Непрекъснато светещ червен индикатор
на слушалката.
• Прекъсващ тон за набиране на линията
(ако е разрешен).
• Икона на гласовата поща , разположена до етикета
на линията и бутона за сесия (може да включва брой
съобщения).

Как да променя тона на звънене?
1.

2.

Изберете Приложения
> Предпочитания >
Тон на звънене, след което изберете желаната
линия и натиснете Редактиране.
Изберете даден тон на звънене и натиснете
Възпроизвеждане, след което натиснете Задаване.

Какво прави бутонът "Назад"?
Натиснете бутона Назад
, за да се върнете
назад в приложения и менюта.

Къде мога да намеря пълното
"Ръководство за потребителя"?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

указатели

Натиснете бутона Контакти
и изберете даден
телефонен указател.
Въведете критерии за търсене и натиснете Търси.
За набиране натиснете двукратно даден запис.
Или превъртете до даден запис, натиснете бутона
Избор в Навигационния панел или екранния
бутон Набиране.

•

Поверителност и намеса

12 Телефонни
1.

•

Прослушване на съобщенията
Натиснете бутон Съобщения
и следвайте гласовите
команди. Друга опция е да натиснете бутона за сесия
, разположен до иконата за гласова поща .
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