Az első lépések a Cisco IP Conference Phone 8832 Multiplatform Phone telefonokkal
Hívás kezdeményezése
Írjon be egy számot, és nyomja meg a Hívás gombot.

Hívás fogadása
Nyomja meg a Válasz gombot.

Hívás tartásba helyezése
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1. Nyomja meg a Tartás gombot.
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2. A tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg
a Folytatás gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése
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Nyomja meg a Híváslista gombot, vagy nyomja meg
a fel navigációs gombot.
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A telefon
Némítás sáv
LED-csík
Funkciógombok
Navigációs sáv és Választ gomb
Hangerő gomb
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LED-csík állapotai
A LED-csík világítása az alábbi állapotokat jelzi:
xx Világító zöld – aktív hívás
xx Villogó zöld – bejövő hívás

Másik személy hozzáadása a híváshoz
1. Egy aktív hívásnál nyomja meg a Konferencia gombot.
2. Írja be a kívánt számot.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik
fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg a Konferencia gombot.

xx Pulzáló zöld – tartásban lévő hívás
xx Világító piros – némított hívás

Hívás átadása másik személynek
1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg
az Átadás gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. (Opcionális) Várja meg a kicsengést vagy amíg a másik
fél fogadja a hívást.
4. Nyomja meg újra az Átadás gombot.
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Az első lépések a Cisco IP Conference Phone 8832 Multiplatform Phone telefonokkal
Hívás némítása

A csengőhang módosítása
1. Válassza ki a Beállítások > Felhasználói Beállítások >
Csengőhang lehetőséget.

1. Nyomja meg a Némítás
gombot a telefonon vagy a Némítás
a hosszabbított mikrofonon.

gombot

2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a Némítás
gombot.

A hangüzenetek meghallgatása
Nyomja meg az Üzenetek gombot, és kövesse
a hangutasításokat.

Minden hívás átirányítása

2. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a Lejátsz
gomb megnyomásával belehallgathat az egyes
csengőhangokba.
3. Nyomja meg a Beállít gombot a kiválasztás
mentéséhez.

Felhasználói kézikönyv
Nézet a teljes Felhasználói Kézikönyv itt
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaborationendpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/
products-user-guide-list.html

1. Nyomja meg az Összes átirányítása gombot.
2. Tárcsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani
a hívást, vagy nyomja meg az Üzenetek gombot.
3. Amikor visszatér, nyomja meg az Átirány. ki gombot.

Hangerő beállítása hívás közben
Nyomja meg a Hangerő
gomb alsó vagy
felső részét a hangerő beállításához, miközben használja
a telefont.

A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban. A Cisco védjegyek listáját itt találja meg:
www. cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített
védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó
használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más
vállalat között. (1110R)

A csengetés hangerejének beállítása
A csengő hangerejének beállításához nyomja meg
gomb alsó vagy felső részét,
a Hangerő
amikor a telefon nincs használatban.
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