HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ ASZTALI KÉSZÜLÉKEKHEZ
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Cisco SPA 303G2
alapszintű készülék
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Cisco SPA 525G2
emelt szintű készülék

11
12
14

13

1

Kézibeszélő és hangszóró: Hang eszközök, amelyeket hívások
indítására és fogadására lehet használni.

2

Üzenet várakozik jelző: A hangposta állapotát jelzi ki.
 Nem világít: Nincs új üzenete, vagy a hangpostafiókja nincs beállítva.
 Piros: Új hangposta üzenete van. Ne feledje, hogy egy üzenet
újnak számít, amíg nem menti el vagy törli ki.
 Villogó piros: Bejövő hívása van.

8

Tartás gomb: A hívást tartásba helyezi.

9

Beállítás gomb: Megnyit egy menüt a szolgáltatások és felhasználói beállítások konfigurálásához (például az Ön címtára és a gyorshívások) és a Hívás előzmények híváslistájához való hozzáféréshez,
valamint szolgáltatások létrehozásához (mint pl. a hívásátirányítás).

Képernyő: Információkat, programozott gombokat, menüket vagy
beállításokat jelenít meg, a telefon állapotától és a felhasználó
adatbevitelétől függően.

10 Némítás gomb: Ha ki van választva (folyamatos piros), megakadá-
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Vonal- és funkciógombok: A telefon rendszergazdája konfigurálása szerinti mellékekre, megosztott telefonvonalakra, vagy
programozható szolgáltatásokra lehet használni. A fel nem használt
gombokat személyes gyorstárcsázásra lehet konfigurálni.
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Programozott gombok: Megadott műveleteket végeznek, vagy
menüket nyitnak meg.
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Navigációs gomb: A kurzort balra, jobbra, fel vagy le mozgatja a
képernyőn levő elemeken keresztül.
Megjegyzés: Cisco SPA525G2 tartalmaz egy központi kiválasztó
gombot a képernyőn levő valamely kiemelt lehetőség kiválasztására.

7

Hangposta gomb: A hangpostafiókra csatlakoztatja, ha azt a
telefon rendszergazda konfigurálta.

lyozza a hang átvitelét a kapcsolt hívó fél felé.
Megjegyzés: A villogó Némítás gomb azt jelzi, hogy a hálózati
kapcsolat nem található.
11 Hangerő gomb: Beállítja a hangerőt az aktív hang eszközön

(kézibeszélő, fejbeszélő vagy hangszóró), vagy a csengetés hangerejét (ha a telefon kicseng vagy a telefon nincs használatban).
Nyomja meg a + gombot a hangerő növeléséhez, vagy nyomja meg
a – gombot a hangerő csökkentéséhez.
12 Fejbeszélő gomb: Ha ki van választva (folyamatos zöld), a fejbeszé-

lőt használja hang eszközként a hívás során.
13 Hangszóró gomb: Ha ki van választva (folyamatos zöld), a hang-

szórót használja hang eszközként a hívás során.
14 Billentyűzet: A billentyűzet számok és betűk beírásához és a me-

nüpontok kiválasztására használható.

