SIP-telefons
Yealink W52P

Klausules saistīšana ar bāzi
Pēc noklusējuma klausule, kas nāk komplektā ar bāzi ir saistīta ar to bāzi. Klausules numurs un
nosaukums tiek parādīts LCD ekrāna labajā augšējā stūrī.
Ja klausule nav saistīta ar bāzi, tad izpildiet vienu no sekojošam darbībām:
•

Ja LCD ekrānā tiek parādīts “Searching for Base”, tad uz bāzes vajag saspiest un paturēt

pogu

līdz pogas pirmās mirgošanas. Tad uz klausules nospiediet ОК un pārejiet uz: Setting

-> Registration -> Register Handset, lai saistīt klausuli.
•

Ja LCD ekrānā tiek parādīts “Press base paging 2s then press Reg.”, tad uz bāzes vajag

saspiest un paturēt pogu

līdz pogas pirmās mirgošanas. Tad uz klausules nospiediet pogu

OK.

Ātras piekļuves pogas
Ātras piekļuves pogas dažām bieži lietojamām tālruņa funkcijām:
Zvanu vēsture.
Līnijas izvēle.
Izsaukt visas klausules Interkom režīmā.
Kontakti.
Skaļuma samazināšana.
Skaļuma palielināšana.
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Pamata darbības
Klausules ieslēgšana/izslēgšana
•

Ieslēgšana: nospiediet un paturiet pogu

, kamēr iedegsies LCD ekrāns. Novietojiet

klausuli uz lādēšanas ietvaru, lai uzlādētu akumulatorus.
•

Izslēgšana: nospiediet un paturiet pogu

, kamēr LCD displejs paliek tumšs.

Tastatūras bloķēšana/atbloķēšana
Lai ieslēgt vai izslēgt tastatūras bloķēšnu janospiež un jātur poga

.

Režīms “Bez skaņas”
Lai ieslēgt vai izslēgt režīmu “Bez skaņas” (izslēgt signālu par ienākošo zvanu) janospiež un jātur
poga

.

Klausules iestatījumi
Klausules nosaukuma maiņa
Lai nomainīt klausules nosaukumu izpildiet sekojošas darbības:
•

Nospiediet ОК, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Settings -> Handset Name.

•

Ievadiet vajadzīgo nosaukumu.

•

Nospiediet Save, lai apstiprināt izmaiņas.

Skaļuma regulēšana
Lai noregulēt klausules skaļumu izpildiet sekojošas darbības:
•

Nospiediet

sarunas laikā, lai regulēt izmantojamas audio iekartas skaļumu

vai

(klausule/garnitūra).
•

Nospiediet

vai

gadīšanas režīmā, lai regulēt zvana skaļumu.

Zvana melodija
1. Nospiediet OK, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Settings -> Audio -> Ring Tones ->
Melodies.
izvēlēties līniju melodijas uzstādīšanai.

2. Ar pogam
3. Ar pogam

izvēlēties melodiju.

4. Nospiediet Save.

Kontaktu pievienošana:
1. Nospiediet OK, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Directory.
2. Nospiediet Options un izvēlēties New Contact.
3. Ievadiet vajadzīgus datus: vārds, numurs vai mobilais numurs.
4. Nospiediet Save.
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Kontaktu rediģēšana:
1. Nospiediet OK, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Directory.
2. Ar pogam

izvēlēties vajadzīgo ierakstu.

3. Nospiediet Options un izvēlēties Edit.
4. Izmainiet vajadzīgus laukumus.
5. Nospiediet pogu Save.

Kontaktu dzēšana:
1. Nospiediet OK, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Directory.
2. Ar pogam

izvēlēties vajadzīgo ierakstu.

3. Nospiediet Options un izvēlēties Delete.

Ātra zvana numura piešķiršana:
1. Nospiediet OK, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Settings -> Telephony -> Speed Dial.
2. Ar pogam

izvēlēties ātra zvana numuru un nospiediet pogu Assign.

3. Ar pogam

izvēlēties vajadzīgo kontaktu un nospiediet ОК.

Jā kontaktam ir vairāki numuru, tad izvēlēties vajadzīgo un vēlreiz nospiediet ОК.

Zvanu iespējas
Izejošie zvani
Jebkura numura izsaukums
Ar telefona tastatūru ievadiet numuru un nospiediet

.

Izsaukums no kontaktiem
1. Nospiediet pogu
2. Ar pogam

gaidīšanas režīmā, lai pāriet uz Directory.
izvēlēties vajadzīgo kontaktu un nospiediet

, lai izsaukt to.

Jā kontaktam ir vairāki numuru, tad izvēlēties vajadzīgo un vēlreiz nospiediet

.

Izsaukums no vēstures
1. Nospiediet pogu History un izvēlēties vajadzīgo zvanu sarakstu.
2. Ar pogam

izvēlēties vajadzīgo ierakstu un nospiediet

.

Pārzvanīšana
1. Nospiediet pogu
2. Ar pogam

gaidīšanas režīmā.
izvēlēties vajadzīgo ierakstu un nospiediet

, lai izsaukt to.

Ātrais zvans
Saspiediet ātra zvana numuru uz tastatūras, lai izsaukt iepriekš ieprogrammēto numuru.

Ienākošie zvani
Lai pieņemt zvanu, var izmantot kādu no šiem variāntiem:
•

Nospiediet pogu Accept.
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•

Nospiediet pogu

•

Nospiediet pogu

.
, lai pieņemt zvanu brīvroku režīmā.

Piezīme: Jūs varat ignorēt zvanu, nospiežot pogu Silence vai noraidīt zvanu,
nospiežot pogu

.

Zvana pabeigšana
Nospiediet pogu

.

Mikrofona ieslēgšana/atslēgšana
•

Nospiediet

, lai atslēgt mikrofonu sarunas laikā.

•

Vēlreiz nospiediet

, lai ieslēgt mikrofonu.

Zvana aizturēšana
Lai aizturēt zvanu:
Nospiediet Options sarunas laikā un izvēlēties Hold.
Lai atgriezties pie zvana:
•

Ja ir aizturēts tikai viens zvans, tad nospiediet Resume, lai atgriezties pie ta.

•

Ja ir aizturēti daži zvani, tad nospiediet Swap, lai izvēlēties zvanu Resume, lai atgriezties

pie tā.

Pārsūtīšana
Beznosacījuma pārsūtīšana
1. Nospiediet Options sarunas laikā un izvēlēties Transfer.
2. Ievadiet numuru pārsūtīšanai.
3. Nospiediet Transfer, lai pabeigt pārsūtīšanu.
Pusnosacīta pārsūtīšana
1. Nospiediet Options sarunas laikā un izvēlēties Transfer.
2. Ievadiet numuru pārsūtīšanai.
3. Nospiediet Transfer, lai izsaukt ievadīto numuru.
4. Atkārtoti nospiediet Transfer, kad dzirdēsiet zvana pīkstienus.
Nosacīta pārsūtīšana
1. Nospiediet Options sarunas laikā un izvēlēties Transfer
2. Ievadiet numuru pārsūtīšanai.
3. Nospiediet Transfer, lai izsaukt ievadīto numuru.
4. Pabrīdiniet abonentu par cita zvana pārsūtīšanu viņam un atkārtoti nospiediet Transfer.

Zvanu pāradresācija
Lai ieslēgt pārsūtīšanu uz norādīto numuru, izpildiet sekojošas darbības:
1. Nospiediet OK, lai pāriet galvenā izvēlnē un izvēlēties Call Features -> Call Forward.
2. Ar pogam

izvēlēties līniju pāradresācijas uzstadīšanai.
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izvēlēties pāradresācijas veidu:

3. Ar pogam
•

Always: visu zvanu beznosacījuma pāradresācija

•

Busy: pāradresācija, ja telefons ir aizņemts

•

No Answer: pāradresācija, ja telefons neatbild

4. Izvēlēties Enabled laukumā Status.
5. Ievadiet numuru pāradresācijai laukumā Target.
6. Ar pogam

un

izvēlēties zvana taimautu pāradresācijai pēc nosacījuma “No Answer”

laukumā After Ring Time (sekundes).
7. Nospiediet Save.
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