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Вашият телефон  

  

1. Индикатор за входящо повикване или гласова поща 

2. Бутони за линии и функции 

3. Екранни клавиши 

4. Навигация 

5. Задържане, прехвърляне и конферентен разговор 

6. Високоговорител, слушалки и изключване на микрофона 

7. Гласова поща, приложения и указател 

8. Сила на звука 

Бутони за линии и функции  

Използвайте бутоните за линии и функции, за да 
преглеждате повикванията през дадена линия, за достъп до 
функции, като бързо набиране, и да изпълнявате задачи като 
възобновяване на задържано повикване. 

Бутоните светят, за да показват състояние: 

  или  Зелено — Линията е свободна. 

  или  Плътен червен цвят—Линията е 

активна или се използва. 

  или  Примигване в червен цвят—Линията е 

задържана или има входящо повикване.  

  или  Плътен кехлибарен цвят—Линията не 

е регистрирана (не може да се използва). 

Осъществяване на повикване  

Въведете номер и вдигнете слушалката.  

Отговаряне на повикване  

Натиснете мигащия в червено бутон за линия.  

Задържане на разговор  

1. Натиснете Задържане  или Задържане. 

2. За да възобновите повикването от задържане, натиснете 

Задържане  или Възобновяване. 

Преглед на скорошните повиквания  

1. Изберете линия за преглед.  

2. Изберете Скорошни.  

Прехвърляне на повикване към друго лице  

1. От повикване, което не е в задържане, натиснете 

Прегвърляне .  

2. Въведете телефонния номер и натиснете Повикване. 

3. Натиснете отново Прехвърляне.  

Добавяне на друго лице към повикване  

1. От повикване, което не е в задържане, натиснете 

Конферентен разговор  .  

2. Въведете телефонния номер на третата страна, която 
искате да добавите, и натиснете Повикване.  

3. Натиснете отново Конферентен разговор.  

Осъществяване на повикване със слушалки  

1. Свържете слушалки.  

2. Въведете номер с клавиатурата.  

3. Натиснете Наушници .  

Осъществяване на повикване с включен 
високоговорител на телефона  

1. Въведете номер с клавиатурата.  
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2. Натиснете Високоговорител .  

Заглушаване на повикването  

1. Натиснете Без звук . 

2. Натиснете отново Без звук, за да изключите 
заглушаването.  

Прослушване на гласовите съобщения  

Натиснете Съобщения  и следвайте гласовите 
подкани. За да прослушате гласовите съобщения за 
определена линия, първо натиснете съответния бутон за нея.  

Пренасочване на всички повиквания  

1. Изберете линия и натиснете Пренасочване на всички. 

2. Наберете номера, който искате да пренасочите, или 
натиснете Гласова поща. 

3. Когато се върнете, натиснете Clr fwd всички.  

Регулиране на силата на звука по време на 
разговор  

Натиснете Сила на звука  нагоре и надолу, 
за да регулирате силата на звука, когато сте в разговор.  

Регулиране на силата на звънене на 
телефона  

Натиснете Сила на звука  нагоре или надолу, 
за да регулирате силата на звънеца при звънене на телефона 
или когато телефонът не се използва.  

Промяна на тона на звънене  

1. Натиснете Приложения  . 

2. Изберете Потребителски предпочитания > 
Предпочитания за аудио > Вътр.(н) - Мелодия, където 
н= вътрешен номер.  

3. Изберете Потребителски предпочитания > Мелодия > 
Втр.(н) - Мелодия, където н= вътрешен номер.  

4. Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете 
Пускане, за да прослушате част от даден тон.  

5. Натиснете Избор и Задаване, за да запазите избора.  

Промяна на контраста на екрана на 
телефона  

1. Натиснете Приложения  .  

2. Изберете Потребителски предпочитания > 
Предпочитания за екрана > Ниво на контраста. 

3. Натиснете нагоре или надолу навигационния клъстер, за 
да увеличите или намалите яркостта.  

4. Натиснете Запамет. 

Задаване на таймер за подсветка  

1. Натиснете Приложения  .  

2. Изберете Потребителски предпочитания > 
Предпочитания за екрана > Таймер на подсветката.  

3. Натиснете бутона Избор, за да превъртите опциите и да 
изберете времетраене на таймера. 

4. Натиснете Задаване, за да приложите избора. 

Свързване към безжична мрежа  

Уверете се, че телефонът ви не е свързан към кабелна мрежа. 
Можете да свържете телефона към безжична мрежа или с 
идентификационни данни, или с WPS. Вижте ръководството 
за потребителя за свързването чрез WPS. 

1. Натиснете Приложения  .  

2. Изберете Конфигурация на мрежата > Wi-Fi 
конфигурация > Wi-Fi профил. 

3. Натиснете Сканиране, за да потърсите налични мрежи. 

4. Изберете мрежа. 

5. Въведете потребителски ID и парола. 

6. Натиснете Свързване. 

 Ръководство за потребителя  

Можете да прегледате пълното ръководство за потребителя 
на 
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph
/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-
mpp.html 

Microsoft Word и PDF версиите на този документ, които са 

публикувани от Cisco, съдържат функциите, поддържани от 

Cisco. Всички промени, направени от клиентите, не се 

поддържат от Cisco.  
Cisco и емблемата на Cisco са търговски марки или регистрирани 

търговски марки на Cisco и/или нейните филиали в САЩ и други страни. 

За да прегледате списък с търговските марки на Cisco, отворете URL: 

www.cisco.com/go/trademarks. Търговските марки на трети страни, които 

се споменават, са собственост на съответните им притежатели. 

Използването на думата „партньор“ не предполага партньорски 

взаимоотношения между Cisco и която и да е друга компания. (1721R) 
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