
Símtal sett á bið og tekið af bið
Til að setja símtal á bið:

Til að taka símtal aftur tilbaka af bið, eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

Ef aðeins eitt símtal er á bið, veljið Resume

Veljið Options á meðan á símtali stendur, veljið svo Hold.

Ef tvö símtöl eru á bið, veljið Resume til að taka síðasta símtal tilbaka,
veljið svo Swap til að skipta milli símtalanna.

Fyrir ýtarlegar leiðbeiningar bendum við á eftirfarandi vefslóð:
http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?CateId=142&flag=142.
Copyright     2014 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.c

Senda án kynningar (Semi-Attended Transfer)

Senda með kynningu (Attended Transfer)

Senda beint (Blind Transfer)

Símtalsflutningur

Áframsending símtala
Hægt er að áframsenda símtöl á eftirfarandi hátt:

1. Veljið Options á meðan á símtali stendur, veljið svo Blind Transfer.

1. Veljið Options á meðan á símtali stendur, veljið svo Transfer.

1. Veljið Options sá meðan á símtali stendur, veljið svo Transfer.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.
3. Veljið Transfer, þá hringir síminn í númerið.

Til að virkja símtalsflutning á ákveðinni línu:

Always----Öll símtöl flutt skilyrðislaust.   
Busy----Símtöl flutt þegar síminn er upptekinn.   
No Answer----Símtöl flutt ef ekki er svarað í símann.         

1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Call Features->Call Forward.

3. Veljið         eða          þar til viðeigandi símtalsflutningur er fundinn, veljið svo OK.

5. Sláið inn númerið sem flytja á símtölin í undir Target.

7. Veljið Save til að vista breytingarnar.

2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.

4. Veljið Transfer aftur þegar hringisónn heyrist.

3. Veljið Transfer.
2. Veljið númerið sem símtalið skal sent á.

3. Veljið Transfer, þá hringir síminn í númerið.

4. Þegar símtalinu er svarað, kynnið símtalið og veljið svo Transfer

2. Veljið         eða         þar til rétta línan er fundin, veljið þá OK.

4. Veljið Enabled undir Status.

6. Veljið       eða      til að velja eftir hversu langann tíma símtalið á að flytjast (aðeins fyrir No 
    Answer flutning)  undir After Ring Time.

Loka og opna fyrir míkrófón (Mute/ Un-mute)
Veljið         til að loka fyrir míkrófón í símtali 
Veljið         aftur til að opna fyrir hann
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Handhægar aðgerðir
Kveikja/Slökkva á handtæki
Til að kveikja á handtæki:

Haldið inni            þar til skjárinn lýsist upp.
Setjið handtækið í hleðslustandinn, við það kviknar sjálfkrafa á handtækinu.

Til að slökkva á handtæki:

Haldið inni             til að slökkva á handtækinu.

Læsing/Aflæsing á lyklaborði

Stillingar á handtæki
Setja nafn á handtæki

1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Settings->Handset Name. 
2. Sláið inn nýtt nafn undir Rename.
3. Veljið Save til að vista breytingarnar.

Hringitónar
1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Settings->Audio->Ring Tones->

3. Veljið       eða        til að velja viðeigandi hringitón.
2. Veljið         eða          til að velja hvaða línu á að stilla.

4. Veljið Save til að vista breytingarnar.

    Melodies.

Styrkstillingar
Veljið      eða       á meðan á símtali stendur til að stilla hlustunar styrkinn.
Veljið      eða       þegar síminn er ekki í notkun til að stilla styrk hringingar.

Haldið inni             til að læsa lyklaborði.
Haldið inni            til að aflæsa lyklaborði aftur.
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3. Veljið Options, veljið svo Edit.
4. Setjið svo viðeigandi upplýsingar undir Name, Number og Mobile.
5. Veljið Save til að vista breytingarnar.
Til að fjarlægja tengilð:
1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Directory. 

3. Veljið Options, veljið svo Delete til að fjarlægja viðkomandi tengilið.
2. Veljið         eða         þar til réttur tengiliður er fundinn.

Slökkva/Kveikja á hringitóni í handtæki
Haldið inni             til að slökkva á hringitóni.
Haldið inni             til að kveikja á hringitóni aftur.
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Til að hringja út

Til að hringja út úr tengiliðaskrá:

Til að hringja út úr símtalaskrá (Call History):

Til að hringja út úr endurvalslista:

1. Veljið          þegar handtækið er ekki í notkun. 
2. Veljið         eða         þar til réttur tengiliður er fundinn, veljið svo          

Tengiliðaskrá
Til að bæta við tengilið:
1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Directory. 

3. Setjið svo viðeigandi upplýsingar undir Name, Number og Mobile.
2. Veljið Options, veljið svo New Contact.

4. Veljið Save til að vista breytingarnar.
Til að breyta tengilið:
1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Directory. 
2. Veljið         eða           þar til réttur tengiliður er fundinn.

Til að setja inn hraðvalsnúmer:
1. Veljið OK til að komast í aðalvalmynd, veljið Settings->Telephony->Speed Dial. 
2. Veljið         eða         þar til réttur hraðvalshnappur er fundinn, veljið Assign.

    Ef setja þarf annað númer undir sama tengilið veljið þá          eða         þar til 
   rétta númerið hefur verið valið, veljið þá OK aftur.

1. Veljið History, veljið svo viðeigandi númer í símtalaskrá. 
2. Veljið         eða         þar til rétt númer er fundið, veljið svo

Til að hringja út með valborði:
 Sláið inn símanúmer þegar handtækið er ekki í notkun, veljið svo           

Til að hringja út úr hraðvalsminni:
 Haldið inni viðkomandi hraðvalstakka til að hringja í það númer sem vistað hefur verið undir honum. 

1. Veljið          þegar handtækið er ekki í notkun. 
2. Veljið         eða          þar til rétt númer er fundið, veljið svo  

Til að svara símtali
Eftirtaldir möguleikar eru í boði til að svara símtali:

Veljið Accept.
Veljið
Veljið

Ath: Hægt er að leiða innkomandi símtal hjá sér með því að velja Silence einnig má “skella á”  innkomandi 
símtal með því að velja        

Til að ljúka símtali
Veljið         .

    Ef tvö númer eru undir sama tengilið veljið þá         eða         þar til rétta númerið 
   hefur verið valið, veljið svo          aftur.

3. Veljið         eða          þar til rétta númerið er fundið, veljið svo OK.

Til að breyta nafni á handtæki:
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