
Alustamine Kõne alustamine
Programmeeritavad klahvid – kõik 8 klahvi on programmeeritavad 1. Tõsta toru, vajuta Line klahvi või                     klahvi

Vaikimisi funktsioonid: 2. Vali number klahvistikul

1-4: Tühjad, vabalt programmeritavad Või vali nr ja vajuta Dial, tõsta toru, või vajuta 

5: SAVE – numbrite salvestamiseks

6: DELETE – numbrite kustutamiseks Kõnele vastamine

7.DIRECTORY- kuvab kuni 200 kontakti 1. Tõsta toru, või vajuta                   valjuhääldi reziimis alustamiseks

8: SERVICES – lisavõimalused või vajuta liiniklahvi.

SAVE ja DELETE klahvid peavad olema avatud muutmiseks 

süsteemiadministratori poolt Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks aseta toru hargile või vajuta

Seaded:

Kordusvalik: Teenused ja seadistused Kordusvalik

Valitud numbrite nimekiri Vajuta  kaks korda viimase numbri kordusvalikuks. 

Vajuta kaks korda viimase Viimati valitud kõnede nimekirja kuvamiseks vajut sama klahvi üks kord, liikumiseks vajuta 

 nr-i kordusvalimiseks

Helistajad: Mikrofoni sulgemine

Kuvab viimase 200 helistaja nr-d Vajuta               mikorfoni sulgemiseks torul, peakomplektil või valjuhääldil.

Ootele:

Kõne ootele panemine Konverents:

Tagasi võtmiseks vajuta  alustab konverentsi Lisavõimalused kõne ajal

vilkuvat liiniklahvi

Suunamine: Kõne ootele panek ja tagasi võtmine

suunab aktiivse kõne 1. Kõne ootele panemiseks vajuta                     kõne ajal

Lõpetamine: 2. Kõne tagasi võtmiseks vajuta                    või liiniklahvi mille all kõne ootel on.

Lõpetab kõne või

väljub menüüst Liiniklahv: Kõne suunamine

 Aktiveerib liini või kõne 1. Vajuta                  - aktiivne kõne pannakse hoidesse

Vaigista:  Lisaliinide klahvid saab teha 2. Vali number millele soovid kõnet suunata

Vaigistab mikrofoni  ülaosas olevatele prog. 3. Kui ei soovi oodata et valitud nr vastaks, vajuta 

torul, peakomplektil või  klahvidele 4. Või oota et nr vastaks ja vajuta 

valjuhääldi reziimil Valjuhääldi:

Valjuhääldi või peakomplekti 3-osapoolega konverents

kasutamine 1. Kõne ajal vajuta 

Volume: Navigeerimisklahvid: (vt. „Audio mode“ seadistust) 2. Vali number mida soovid konverentsi liita, või vajuta liiniklahvi mille all on teine kõne ootel.

Muudab helitugevust menüüdes või ekraani teadetes 3. Kui kõne on ühendatud, vajuta uuesti                      et alustada 3 osapoolega konverentsi.

torul, peakomplektil või liikumiseks

valjuhääldil erinevate liinide vaatamiseks Kõne eelsuunamine

Menüüs – saab valida või loobuda Telefon toetab erinevaid kõne eelsuunamise tüüpe: kõikide kõnede eelsuunamine, kui number on kinni,

antud võimalusest  või kui number ei vasta. Telefon toetab ka teisi võimalusi, täpsemalt vaata telefoni kasutajajuhendist

Kirjete muutmisel:  või pöördu süsteemiadministraatori poole.

        kustutab sümboli

        kinnitab valiku Kõnest keeldumine

Vajuta                  helina ajal, ilma toru tõstmata, et saata kõne kõnepostkasti*.
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Lisavõimalused Telefoni kohandamine

Helistajate nimekiri Helitugevuse seadistamine

1. Vajuta                  . Nimekirjas liikumiseks vajuta Vajuta                                   kõne ajal, et muuta helitugevust torus, peakomplektis või valjuhääldil

2. Numbrile helistamiseks tõsta toru või vajuta                      või liiniklahvi. '

3. Väljumiseks vajuta Peakomplekti mikrofoni helitugevuse seadmiseks:

1. Vajuta ja vali Preferences -> Set Audio -> Audio Mode-> Headset Mic Volume.

Kiirvalikud 2. Kasuta ja vali Low,Medium või High (vaikimisi: Medium)

Kiirvaliku loomine 3. Vajuta Set.

Vajuta ja hoia all programmeeritavat klahvi või numbriklahvi, seejärel sisesta kontaki nimi ja telefoninumber.

Või vajuta        ja liigu Preferences->Speed Dial Edit. Helinad

Helina tüübi valimiseks:

Kiirvaliku kasutamine 1. Vajuta ja vali Preferences -> Tones -> Ring Tone.

Kiirvaliku numbrile helistamiseks vajuta programmeeritud klahvi või hoia alla vastavat numbriklahvi 3 sekundit 2. Vali sobiv helina tüüp (Tone1 kuni Tone 5, või Silent (vaikus))

Kiirvaliku muutmine Kasutaja salasõna muutmine

1. Vajuta         ja liigu Preferences->Speed Dial Edit Palun pöördu süsteemiadministraatori poole

2. Vali programmeeritav klahv või kiirvalikunumber mille alla on soovitud kontakt konfigureeritud

Lisaseadistused*

Kõnepost Erinevaid lisaseadistusi saab teha telefoni veebiliidese kaudu.

1. Vajuta Kõnepost klahvi, mille süsteemiadministraator on konfigureerinud kõneposti pöördumiseks Juhiste saamiseks pöördu süsteemiadministratori poole.

2. Vajuta       et vahetada heli valjuhääldi ja toru või peakomplekti vahel

Telefoni lukustamine

Telefoni lukustamine vältimaks lubamatut kasutamist

1. Vajuta   .

2. Vali Phone Lock ja vajuta Enter

3. Vajuta et lukustada telefon

4. „Phone is Locked“ ilmub ekraanile

Kui telefon on lukus, saab valida ainult numbreid mis on Hädaabi numbriplaanis

Telefoni avamine

1. Vajuta   .

2. Sisesta kasutaja salasõne (vaikimisi: 22222) ja vajuta Enter.

3. Telefon on avatud.

*  Lisavõimalus mida konfigureerib süsteemiadministraator. Detailid ja menüüpunktid võivad erineda. 

   Omadus või toimida erinevalt, täpsema info saamiseks pöördu süsteemiadministraatori poole.
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