Skaļruņa vai garnitūras izmantošana
1) Izmantojiet

pogu

"Speaker"

,

lai

ieslēgt/izslēgt skaļruni.
2) Izmantojiet

pogu

"Headset"

,

lai

ieslēgt/izslēgt garnitūru, ja tā ir pieslēgta.

Zvana pabeigšana

Konferences uzsākšanas zvana atcelšana:

Pabeidziet zvanu ar pogu "EndCall" vai noliekot

Nospiediet pogu "Cancel" uz konferences zvana

klausuli.

ekrāna, lai atgriezties pie divpusējā zvana.
Konferences aizturēšana:

Aizturēšana/atgriešanās pie zvana
1) Aizturēt: Aizturiet zvanu, nospiežot pogu

, lai aizturēt visus

1) Nospiediet pogu "Hold"
konferences dalībniekus.

"Hold"

Zvana veikšana
1) Noņemiet klausuli/garnitūru vai nospiediet
pogu "Speaker" vai pieejamas

līnijas pogu

(ieslēdz skaļruni).

.

2) Atgiešanās:

2) Nospiediet pogu "ReConf", lai atgriezties pie
Lai

atgriezties

pie

zvana,

nospiediet atbilstošās līnijas mirdzošo pogu.

individuālai sarunai ar atsevišķu dalībnieku.

2) Būs dzirdams signāls un atbilstošas līnijas

Zvana pārsūtīšana

Konferences pabeigšana:

LED indikators aizdegsies ar zaļo gaismu.

Ja Jūs pieņemat zvanu un gribat pārsūtīt to citam

Konference tiks pabeigta visām trīs pusēm, ja

3) Ja Jūs vēlāties, nospiediet citu līnijas pogu

abonentam.

persona, kas uzsāka konferenci, noliks klausuli vai

(alternatīvais SIP konts.)

nospiedis pogu "EndCall".
Beznosacījuma pārsūtīšana:

4) Ievadiet telefona numuru.
5) Nospiediet pogu "Send"

vai nospiediet

pogu "#".

Grandstream IP-telefons
GXP2130/2140/2160/2135/2170
Telefona pamata funkcijas

konferences vai izvēlēties atbilstošo mirgojošo līniju

1) Nospiediet pogu "Transfer"

Balss pasta paziņojums

.

2) Ievadiet numuru un nospiediet pogu "Send"

norāda uz to, ka ir paziņojums, kas atrodas

lai pabeigt aktīva zvana pārsūtīšanu.

Pārzvanīšana

Mirdzošs sarkans MWI (jauno paziņojumu indikators)
gaidīšanas režīmā.
, lai ielādēt

Nospiediet "Redial".

Nosacīta pārsūtīšana:

1) Nospiediet pogu "Message"

Piezīme: Pārzvanīšanai tiks izmantots SIP konts,

1) Nospiediet brīvas līnijas pogu, lai izveidot

paziņojumu.

kas veica pēdējo zvanu.

jaunu zvanu un aktīva līnija tiks automatiski

paskaidros lietotājam paziņojuma ielādes procesu.

aizturēta.

2) Izvēlēties atbilstošu kontu, lai ielādēt viena vai

2) Pēc zvana uzstādīšanas nospiediet pogu

otra konta paziņojumus.

Zvanu pieņemšana

"Transfer"

un pēc tam līnijas pogu, kur

Viens ienākošais zvans:

atrodas aizturēts zvans, lai pārsūtīt to.

Pieņemiet zvanu, noņemot klausuli/garnitūru vai

3) Pēc tam, kad zvans tiks pārsūtīts, telefona

nospiežot pogu "Speaker"

ekrāns pāries gaidīšanas režīmā.

vai atbilstošā

konta līnijas pogu.

Zvana izveidošana konferences uzsākšanai:

zvans atrodas gaidīšanas režīmā, Jums būs

Ja Jūs jau runājat un gribat pieslēgt trešo personu

paziņojums

par

zvanu

gaidīšanas režīmā.
2) Līnijas, LED indikators, uz kuru atnaca otrs
zvans, mirgos ar sarkano gaismu.
3) Pieņemiet ienākošo zvanu, nospiežot uz
atbilstošas līnijas pogu.
4) Tekošais zvans tiks aizturēts.
5) Pārslēdzaties starp zvaniem ar līnijas pogu.

trīspusējās konferences režīmā.
1) Nospiediet pogu "Conference"

Atslēgt mikrofonu
pogu

"Mute"

,

lai

norāda uz to, ka

mikrofons ir atslēgts.

Skaļuma regulēšana
, lai

parādīt konferences zvana ekrānu.
2) Ievadiet trešās puses numuru, tad nospiediet
pogu "Send".
3) Kad savienojums ar trešo pusi būs uzstādīts,
nospiediet pogu "ConfCall", lai izveidot trīspusējo
konferenci.

padomus

portāla numuru ailē "Balss pasta lietotāja ID".

2) Simbols "Atslēgta skaņa"

1) Tekošas sarunas laikā, kamēr otrs ienākošais
signāla

izmantojot

ieslēgt/izslēgt mikrofonu.

Vairāki ienākošie zvani:

dzirdams

sistēma,

Piezīme: Katram kontam jānorāda balss pasta

1) Nospiediet

Trīspusējā konference

IVR

Izmantojiet pogu "Volume"

,

lai regulēt izsaukuma skaļumu, kad telefons atrodas
gaidīšanas režīmā. Nospiediet pogu "Volume" aktīva
zvana laikā, lai regulēt sarunas skaļumu.

