Vodnik za hiter začetek za telefone Cisco IP Conference Phone 8832 za več platform
Klicanje
Vnesite številko in pritisnite Kliči.

Prevzem klica
Pritisnite Odgovori.

Uvrstitev klica na čakanje
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1. Pritisnite Zadržanje klica.
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2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite Nadaljuj.

Pregled nedavnih klicev
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Pritisnite Nedavni oziroma tipko za krmarjenje navzgor.
4

5
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Dodajanje druge osebe v klic
1. Med aktivnim klicem pritisnite Konferenca.
2. Vnesite številko.

Vaš telefon
Vrstica za izklop zvoka
Vrstica z lučkami LED
Programske tipke
Vrstica za krmarjenje in gumb za izbiro
Tipka za glasnost

Stanja vrstice z lučkami LED

3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja
oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.

Vrstica z lučkami LED zasveti ustrezno stanju:

4. Pritisnite Konferenca.

xx Zeleno, neprekinjeno – aktivni klic
xx Zeleno, počasno utripanje – dohodni klic
xx Zeleno, utripanje – zadržan klic
xx Rdeče, neprekinjeno – klic z izklopljenim zvokom

Preusmeritev klica na drugo osebo
1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite Prenos.
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja
oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.
4. Znova pritisnite Prenos.

Copyright © 2019 Cisco Systems, Inc. Vse pravice pridržane.

April 2019

Vodnik za hiter začetek za telefone Cisco IP Conference Phone 8832 za več platform
Izklop zvoka vašega klica
1. Pritisnite IzkZv

Uporabniški priročnik
na telefonu ali IzkZv

na razširitvenem mikrofonu.
2. Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite IzkZv.

Pogled celoten uporabniški priročnik na
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaborationendpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/
products-user-guide-list.html

Poslušanje glasovnih sporočil
Pritisnite Sporočila in upoštevajte glasovne pozive.

Preusmeritev vseh klicev
1. Pritisnite Posreduj vse.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic,
ali pritisnite Sporočilo.
3. Ko se vrnete, pritisnite Posred.izkl..

Prilagoditev stopnje glasnosti za klic
Ko je telefon v uporabi, pritisnite zgornji ali spodnji del
tipke Glasnost

, da prilagodite glasnost.

Prilagajanje glasnosti zvonca

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni
znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA
in drugih državah. Če si želite ogledati seznam blagovnih znamk Cisco,
obiščite naslednji URL: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene
blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba
besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem
Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji
ali spodnji del tipke Glasnost
v uporabi.

, ko telefon ni

Sprememba načina zvonjenja
1. Izberite Nastavitve > Uporabniške nastavitve >
Ton zvonjenja.
2. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja
in za poslušanje vzorca pritisnite Predvajaj.
3. Če želite shraniti izbor, pritisnite Nastavi.
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