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Υπόμνημα

 Ενδεικτική λυχνία (LED)

 Πλήκτρο έκτακτης ανάγκης

 Θύρα σετ ακουστικών-μικροφώνου

 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα, πλήκτρα ελέγχου 
τηλεφώνου (Κάρτα ήχου, Μενού), Σύμπλεγμα 
πλοήγησης (Δακτύλιος πλοήγησης και πλήκτρο 
επιλογής, πλήκτρα ελέγχου κλήσεων (Απάντηση/
Αποστολή, Τροφοδοσία/Τερματισμός)

 Πληκτρολόγιο

 Πλήκτρα Ένταση και Σίγαση

Ενεργοποίηση του ακουστικού σας 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 

Ενεργοποίηση/Τερματισμός  μέχρι να ενεργοποιηθεί 
η οθόνη.

Απενεργοποίηση του ακουστικού 
σας 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ενεργοποίηση/

Τερματισμός  μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη.

Κλείδωμα πληκτρολογίου 
ακουστικού 
Σημείωση: όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, 
μπορείτε να καλείτε μόνο αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Μηδέν (0)  
μέχρι να προβληθεί στην οθόνη το μήνυμα Πατήστε και 
κρατήστε πατημένο το 0*. 

Ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο 
του ακουστικού 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Μηδέν (0)  
μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα 
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0*. 

Πραγματοποίηση κλήσης 
1. Όταν το ακουστικό σας είναι σε αδράνεια, 

πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου με το 
πληκτρολόγιο. Για να εκκινήσετε τον αριθμό με το συν 
(+), πατήστε και κρατήστε πατημένο το Αστερίσκος 

 μέχρι το + να προβληθεί στην οθόνη.

2. Πατήστε Απάντηση/Αποστολή  .

Αναφορά κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης
(Εάν έχει διαμορφωθεί)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Έκτακτη ανάγκη 

 για 3 δευτερόλεπτα.

Απάντηση μιας κλήσης 
Πατήστε Απάντηση/Αποστολή  .

Κλήση σε κράτηση και συνέχιση 
μιας κλήσης 
1. Από μια ενεργή κλήση, πιέστε το Κράτηση.
2. Πιέστε Συνέχιση για να επαναφέρετε την κλήση.

Σίγαση κλήσης 

1. Πιέστε Σίγαση .
2. Για να καταργήσετε τη σίγαση, πιέστε Σίγαση ξανά.

Δημιουργία Συνδιάσκ.Κλήση 
1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε  Συνδιάσκ.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του συναδέλφου σας και 

πιέστε Απάντηση/Αποστολή  .
3. Πατήστε Συνδιάσκ αφού απαντήσει ο συνάδελφος.
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Μεταβίβαση κλήσης 
1. Από ενεργή κλήση, πιέστε το πλήκτρο Μεταβίβαση.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό του συναδέλφου σας και 

πιέστε Απάντηση/Αποστολή  .
3. Πιέστε το Μεταβίβαση πριν ή αφού απαντήσει ο 

συνάδελφος.

Κλήση μιας τοπικής επαφής 
ενέργ
1. Πατήστε Επαφές.
2. Επισημάνετε μια καταχώριση.
3. (Προαιρετικά) Πατήστε δεξιά στον δακτύλιο 

πλοήγησης  για να επιλέξετε έναν άλλο αριθμό.
4. Πατήστε Κλήση.

Κλήση από κατάλογο επαφών 
1. Πιέστε Κατάλογος.
2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

•  Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να επιση-
μάνετε μια καταχώριση.

•  Πιέστε Αναζήτηση, εισαγάγετε όνομα και πατήστε 
Αναζήτηση.

3. Πιέστε Γραμμή και επιλέξτε μια γραμμή για να καλέσετε.
4. Πατήστε Επιλογή.

Προβολή πρόσφατων κλήσεων 
1. Πατήστε Πρόσφατα.

2. Πιέστε δεξιά ή αριστερά στον δακτύλιο  

πλοήγησης για να δείτε διαφορετικές λίστες. 

Πρόσβαση στα φωνητ μην 
1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ένα  

μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλήσης.
2. Ακολουθήστε τις φωνητικές προτροπές.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου 
κλήσης 
Ενώ το ακουστικό κουδουνίζει, πιέστε το Ένταση ήχου 

 προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Αλλαγή έντασης σε σε μια 
κλήση 
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το Ένταση ήχου 

 προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ρύθμιση Μην ενοχλείτε 
1. Πιέστε Μενού  .
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις> Μην ενοχλείτε.
3. Επισημάνετε την επιλογή σας.

•  Απενεργοποιημένο (προεπιλογή): η λειτουργία DND 
είναι απενεργοποιημένη.

•  Ενεργοποιημένη: η λειτουργία DND (μην ενοχλείτε) 
είναι ενεργοποιημένη.

4. Πιέστε το Επιλέξτε για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση της προειδοπ κάλυψης
1. Πιέστε Μενού  .
2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις φωνητικής 

κλήσης.
3. Επισημάνετε Προειδοποίηση κάλυψης.
4. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

•  Πιέστε Απενεργοποίηση για να σταματήσετε 
τον τόνο.

•  Πιέστε Ενεργοποίηση για να αναπαράξετε 
τον τόνο.

Εγχειρίδιο χρήσης 
Προβολή όλωνlΟδηγός χρήστη στο https://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-
6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-
list.html.

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα 
ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών 
της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των 
εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στο URL: www.cisco.com/
go/trademarks. Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται 
αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του 
όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco  
και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)
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