1 Numerio rinkimas
GREITOJI PALEISTIS
VADOVAMS

Numeriui surinkti pakelkite ragelį ir įveskite numerį. Arba:
• Paspauskite nešviečiantį seanso mygtuką
(dešinėje).
• Paspauskite programinį klavišą Naujas skambutis.
• Paspauskite (nešviečiantį) ausinių mygtuką
arba garsiakalbio mygtuką
.

Numerio rinkimas iš skambučių istorijos
Įvedant telefono numerį rodomi jį atitinkantys numeriai
iš skambučių istorijos.

3 Atsiliepimas
į skambutį

Jei norite atsiliepti į skambutį
, pakelkite ragelį. Arba:
• Paspauskite mirksintį gintaro spalvos seanso
(dešinėje).
mygtuką
• Paspauskite programinį klavišą Atsiliepti.
• Paspauskite (nešviečiantį) ausinių
arba garsiakalbio mygtuką
.
• Paspauskite mygtuką Pasirinkti, kurį rasite
žvalgymo klaviatūroje.

4 Nutildymas
Nutildymo funkcijai įjungti arba išjungti paspauskite
Nutildymo mygtuką
. Kai aktyvi nutildymo
funkcija, nutildymo mygtukas šviečia raudona spalva.

5 Nukreipimas
Kai reikia skambantį skambutį arba vykstantį pokalbį
nukreipti į balso paštą arba kitu telefono numeriu
(kurį iš anksto nustatė sistemos administratorius),
naudokite nukreipimo funkciją. Prieš naudodami
nukreipimo funkciją pratęskite sulaikytą pokalbį.
Nukreipimo funkcija veikia tik pažymėtą pokalbį. Jei
reikia, prieš spausdami Nukreipti nuslinkite iki pokalbio.

6 Visų skambučių
peradresavimas
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Pastaba

Siekiant geriausių rezultatų
rekomenduojama spausdinti ant
8,5 x 14 colių („Legal“ dydžio)
popieriaus.

Paspauskite programinį klavišą Peradresuoti visus.
Įveskite telefono numerį, pasirinkite numerį iš
pokalbių istorijos arba paspauskite Pranešimų
mygtuką
(jei norite peradresuoti į balso paštą).
3. Ekrane suraskite visų skambučių peradresavimo
piktogramą
.
4. Jei norite atšaukti skambučių peradresavimą,
paspauskite programinį klavišą Išjungti
peradresavimą.
Peradresuoti skambučius nuotoliniu būdu jūsų naudotojo
parinkčių tinklalapiuose gali padėti sistemos
administratorius.
1.
2.

Dukart palieskite telefono numerį, kad jį surinktumėte, arba
nuslinkite iki numerio ir žvalgymo klaviatūroje paspauskite
mygtuką „Pasirinkti“.

Skambučio laukimas
Jei, kalbėdami telefonu, sulauksite antrojo skambučio,
pasirodys antrojo seanso etiketė.

Paskutinio numerio perrinkimas
Paspauskite programinį klavišą Perrinkti.

Spartusis rinkimas
Paspauskite sparčiojo rinkimo mygtuką
(jei yra). Arba,
kai padėtas ragelis, įveskite sparčiojo rinkimo kodą (rinkimo
signalo negirdėti) ir tada paspauskite programinį klavišą
Spartusis rinkimas.
Padėti nustatyti sparčiojo rinkimo numerius jūsų naudotojo
parinkčių tinklalapiuose gali sistemos administratorius.

7 Sulaikymas
1.

2 Pokalbio pabaiga
Pokalbiui užbaigti padėkite ragelį. Arba:
• Paspauskite pokalbio pabaigos mygtuką
.
• Paspauskite programinį klavišą Baigti pokalbį.
• Paspauskite (šviečiantį) ausinių mygtuką
arba garsiakalbio mygtuką
.

Kad automatiškai sujungtumėte antrą skambutį ir pirmąjį
pokalbį sulaikytumėte, paspauskite mirksintį gintaro spalvos
seanso mygtuką
(dešinėje).

Kelios linijos
Jei naudojate kelias linijas, paspauskite Visų pokalbių
mygtuką
, kad pamatytumėte visų linijų visus aktyvius
pokalbius (pradedant nuo seniausių). Kitaip telefonas
parodys tik tuos pokalbius, kurie yra pasirinktoje linijoje.
Kad pamatytumėte, kuri linija parinkta, linijos etiketėje
suraskite mėlyną piktogramą (kairėje ekrano pusėje),
o viršutinėje juostoje – linijos plėtinį (ekrano viršuje).
Visų pokalbių funkcija naudoja pirminį plėtinį.

2.

Paspauskite Sulaikymo mygtuką
.
Rodoma sulaikymo piktograma
ir seanso mygtukas
ima pulsuoti žalia spalva.
Jei norite pratęsti pažymėtą pokalbį, paspauskite
, programinį klavišą
žalią pulsuojantį mygtuką
Pratęsti arba žvalgymo klaviatūros mygtuką
Pasirinkti. (Atminkite, kad paspaudus mygtuką
Sulaikyti pakartotinai, pokalbis nepratęsiamas.)

8 Netrukdymo funkcija
Paspauskite Netrukdymo mygtuką (jei yra) netrukdymo
funkcijai įjungti
arba išjungti
.
Kai įjungta netrukdymo funkcija, nutildomas naujų skambučių
garsas ir gali būti blokuojami vaizdiniai pranešimai.

9 Konferencinis
pokalbis

1.
2.
3.

Vykstant pokalbiui
(jis neturi būti sulaikytas)
paspauskite Konferencijos mygtuką
.
Surinkite naują numerį.
Paspauskite Konferencijos mygtuką arba programinį
klavišą Konferencija (prieš atsiliepiant pašnekovui
arba jam atsiliepus).
Pradedamas konferencinis pokalbis, ir ekrane
vietoj skambintojo ID pateikiamas pranešimas
„Konferencija“.

Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, pakartokite šiuos
žingsnius.
Konferencinis pokalbis baigiamas, kai jį nutraukia visi jos
dalyviai.
4.

Sulaikyto pokalbio įtraukimas į konferenciją
Vykstant pokalbiui
(jis neturi būti sulaikytas)
paspauskite Konferencijos mygtuką
.
2. Paspauskite pulsuojantį žalią seanso mygtuką
to sulaikyto pokalbio, kurį norite įtraukti.
Arba, jei sulaikytas pokalbis yra kitoje linijoje,
paspauskite programinį klavišą Aktyvūs pokalbiai,
pasirinkite iš sąrašo pokalbį ir paspauskite programinį
klavišą Konferencija.
Konferencinis pokalbis baigiamas, kai jį nutraukia visi jos
dalyviai.
1.

10 Perdavimas
1.
2.
3.

Vykstant pokalbiui
(jis neturi būti sulaikytas)
paspauskite Perdavimo mygtuką
.
Paskambinkite perduodamo ryšio gavėjui.
Paspauskite Perdavimo mygtuką arba programinį
klavišą Perduoti (prieš atsiliepiant pašnekovui arba
jam atsiliepus).
Perdavimas baigtas. Telefono ekrane parodomas tai
patvirtinantis pranešimas.

11 Pokalbių istorija
Paspauskite Programų mygtuką
ir pasirinkite
Pokalbių istorija.
Paskutinių 150 pokalbių rodinys:
• Praleisti skambučiai
• Rinkti numeriai
• Atsiliepti skambučiai
Kad surinktumėte numerį, du kartus palieskite pokalbį.
Arba nuslinkite iki pokalbio ir žvalgymo klaviatūroje
paspauskite mygtuką Pasirinkti ar paspauskite programinį
klavišą Skambinti.
Jei norite peržiūrėti išsamią pokalbio informaciją,
pažymėkite ir paspauskite programinius klavišus Daugiau >
Išsamiai.

Naujų praleistų skambučių peržiūra
Paspauskite seanso mygtuką
, kuris yra šalia praleistų
skambučių piktogramos , ekrano dešinėje pusėje
(šalia gali būti praleistų skambučių skaičius). Šioje vietoje
praleistų skambučių piktograma rodoma tada, kai turite
naujų (dar neperžiūrėtų) praleistų skambučių.
Arba praleistų skambučių istoriją galite peržiūrėti atvėrę
pokalbių istoriją ir paspaudę programinį klavišą Praleisti
skambučiai.

13 Bendros linijos

15 Patarimai

Jei bendrai naudojate liniją su bendradarbiu ar
administravimo asistentu:
• Į bendroje linijoje skambantį skambutį galite atsiliepti
jūs arba jūsų bendradarbis.
• Jei bendradarbis kalba bendra linija, bendrosios linijos
šviečia raudona spalva ir ekrane
mygtukas
pateikiama informacija apie vykstantį pokalbį.
• Bendradarbiui sulaikius pokalbį seanso mygtukas
jūsų telefone ima pulsuoti raudona spalva. Jūs arba jūsų
bendradarbis galite pratęsti pokalbį.

Ką atlieka šalia ekrano pateikiami mygtukai?

Privatumas ir įsiterpimas
Jūs arba jūsų bendradarbis gali naudotis privatumo funkcija
ir pasirūpinti, kad informacija apie pokalbius nebūtų rodoma
kito asmens ekrane.
Jei bendradarbis nesinaudoja privatumo funkcija, galite
savo telefone paspausti raudoną seanso mygtuką
ir įsiterpti (įtraukti save) į pokalbį taip pradėdami
konferenciją.

14 Balso paštas
Naujo pranešimo indikatoriai:
• Šviečianti raudona lemputė ant ragelio.
• Linijoje girdimas rinkimo tonas su pertrūkiais
(jei aktyvus).
• Balso pašto piktograma
šalia linijos etiketės ir
seanso mygtuko (gali būti pateikiama su pranešimų
skaičiumi).

1.

Konferencinio pokalbio metu paspauskite programinį
klavišą Rodyti išsamiai. Kad pašalintumėte iš
konferencijos dalyvį, pažymėkite vardą ir paspauskite
Naikinti.

2.
3.

Paspauskite Adresatų mygtuką
ir pasirinkite
katalogą.
Įveskite paieškos kriterijų ir paspauskite Pateikti.
Kad surinktumėte numerį, dukart palieskite punktą.
Arba nuslinkite iki punkto ir žvalgymo klaviatūroje
paspauskite mygtuką Pasirinkti ar paspauskite
programinį klavišą Rinkti.

•

Kairėje ekrano pusėje esantys mygtukai – tai linijos
(ir funkcijų) mygtukai. Linijos mygtukai keičia linijos
rodinius, tačiau neveikia aktyvių pokalbių.
Mygtukai ekrano dešinėje pusėje – tai seansų mygtukai.
Kiekvienas pokalbis susiejamas su seanso mygtuku.
Seanso mygtukai skirti atsiliepti į skambučius ir tęsti
pokalbiams arba peržiūrėti išsamiai pokalbio
informacijai.

Kaip naudotis jutikliniu ekranu?
•

•
•

Jei norite pasirinkti punktus, švelniai spustelėkite arba
du kartus palieskite (pagal poreikį) pirštu arba pieštuko
trintuku ekraną.
Kad nuslinktumėte puslapiu žemyn, perbraukite paskutinį
punktą aukštyn.
Kad pasyvintumėte jutiklinį ekraną 60 sekundžių,
nuspaudę laikykite žvalgymo klaviatūros mygtuką
Pasirinkti, kol ekrane pasirodys patvirtinimas.

Kaip nutildyti skambantį telefoną?
Telefonui skambant paspauskite kartą kairiąją garsumo
mygtuko
pusę.

Kaip pakeisti skambėjimo toną?
1.

2.

Pasirinkite Programos
> Nuostatos >
Skambėjimo tonas, tada pasirinkite liniją ir
spauskite Taisyti.
Pasirinkite skambėjimo toną ir paspauskite Leisti,
tada paspauskite Nustatyti.

Ką atlieka mygtukas „Atgal“?
Judėjimo Atgal mygtukas
išeiti iš programų ar meniu.

spaudžiamas tada, kai reikia

Kur rasti išsamų naudotojo vadovą?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

12 Katalogai

Konferencinio pokalbio dalyvių peržiūra
ir šalinimas

•

Pranešimų išklausymas
Paspauskite Pranešimų mygtuką
ir vykdykite balso
komandas. Arba paspauskite seanso mygtuką
, esantį
šalia balso pašto piktogramos
.
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