Ρυθμίσεις τηλεφωνικής συσκευής

SNOM 300

Ιστορικό κλήσεων
1.
2.

Για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων πιέστε το πάνω βέλος από το στρογγυλό
πλήκτρο πλοήγησης.
Πιέστε ξανά το βέλος μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή κατηγορία κλήσεων:
a. Αναπάντητες (Missed Calls)
b. Εξερχόμενες (Dialed Calls)

c. Εισερχόμενες (Received Calls)
Μπορείτε να κάνετε αυτόματη επανάκληση ενός αριθμού από το ιστορικό
κλήσεων, πατώντας το πλήκτρο ΟΚ όταν αυτός εμφανιστεί στην οθόνη.

Ήχος κουδουνισμού
1.
2.
3.

Πιέστε το κάτω βέλος στο στρογγυλό πλήκτρο πλοήγησης για να εμφανίσετε τις
ρυθμίσεις.
Επιλέξτε: 1. Preferences και μετά 3. Ringer
Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο και φύγετε από τις ρυθμίσεις με το πλήκτρο
ακύρωσης.

Σύνδεση στην ιστοσελίδα της συσκευής σας
1.

2.
3.

Πατήστε το αριστερό βέλος στο στρογγυλό πλήκτρο πλοήγησης και μετά το κάτω
βέλος για να εμφανιστεί το μήνυμα που σας ενημερώνει για την διεύθυνση της
ιστοσελίδας της συσκευής σας.
Πληκτρολογήστε σε έναν browser την διεύθυνση αυτή.
Ενημερωθείτε από το τμήμα τηλεπικοινωνιών & δικτύων για το όνομα χρήστη
και τον κωδικό που πρέπει να εισάγετε ώστε να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα:www.tuc.gr/tel.html
όπου υπάρχουν αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης της συσκευής σας.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ισχύει για εκδόσεις 8.7.5.44 και νεότερες.

Βασικές λειτουργίες κλήσης
1.

Κάνοντας μία κλήση
1.
2.

Σηκώστε το ακουστικό.
Πληκτρολογήστε το νούμερο και πατήστε το πλήκτρο

:

Απαντώντας σε μία εισερχόμενη κλήση
3. Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το πλήκτρο:
Μπορείτε να αγνοήσετε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας το πλήκτρο ακύρωσης:

Επανάκληση της τελευταίας κλήσης που κάνατε
4.

Πατήστε το πλήκτρο Redial στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

Σίγαση Μικροφώνου
Πατήστε το πλήκτρο Mute στη δεξιά πλευρά της συσκευής, κατά τη διάρκεια μίας
κλήσης. Πατήστε το ξανά για να επαναφέρετε τον ήχο.

Κράτηση κλήσης (Call Hold)

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Για να βάλετε μία κλήση σε κράτηση:
Πιέστε το πλήκτρο L2 στη δεξιά πλευρά της συσκευής.

Για να συνεχίσετε την κλήση:

9.

Πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο και μετά το πλήκτρο

Μεταφορά κλήσης (Call Transfer)
Μεταφορά χωρίς αναγγελία:
1.
2.
3.

Πιέστε το πλήκτρο Transfer
Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε την κλήση
και πατήστε το πλήκτρο
Κατεβάστε το ακουστικό

Μεταφορά με αναγγελία:
1.
2.
3.
4.

Πιέστε το πλήκτρο L2.
Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε την κλήση
και πατήστε το πλήκτρο
Αναγγείλετε την μεταφορά της κλήσης
Πατήστε το πλήκτρο Transfer και μετά πατήστε το πλήκτρο

Προώθηση κλήσεων (Call Forward)
Για να ενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων:

Πιέστε το κάτω βέλος στο στρογγυλό πλήκτρο πλοήγησης για να εμφανίσετε τις
ρυθμίσεις.
Πιέστε το ξανά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το 2. Call Features και πατήστε
το πλήκτρο
Επιλέξτε το 1. Call Forwarding και πατήστε το πλήκτρο .
Επιλέξτε την επιθυμητή προώθηση:
a. Όλων (Forward all)
b. Σε περίπτωση κατειλημμένης γραμμής (Forward when Busy)
c. Σε περίπτωση μη απάντησης (Forward after Timeout)
Θα εμφανιστεί στην οθόνη η εντολή Activate. Πατήστε το πλήκτρο .
Πατήστε το κάτω βέλος ώστε να εμφανιστεί η εντολή Target και πατήστε .
Με το πάνω βέλος διαγράψτε την ήδη υπάρχουσα προεπιλογή, πληκτρολογήστε
το τηλεφωνικό νούμερο της προώθησης και πατήστε .
Στην περίπτωση της μη απάντησης, με το κάτω βέλος βρείτε την εντολή Call
Forwarding Time και πληκτρολογήστε τα δευτερόλεπτα που πρέπει να περάσουν
πριν να προωθηθεί η κλήση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 20 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να την διαγράψετε με το πάνω βέλος του πλήκτρου πλοήγησης.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ακύρωσης
για να φύγετε από τις
ρυθμίσεις.

Για να απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων:
1.
2.
3.

Ακολουθείστε την παραπάνω διαδρομή μέχρι την εντολή Activate.
Πατήστε το πλήκτρο . Θα δείτε ότι δεν υπάρχει πλέον το σύμβολο + δίπλα
από την εντολή.
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ακύρωσης για να φύγετε από τις ρυθμίσεις.

Μην ενοχλείτε (DND - Do Not Disturb)
Για να ενεργοποιήσετε το DND πατήστε το πλήκτρο Mute όταν δεν είσαστε
σε κλήση.
Μετά από 2 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα: DND Active.

Για να απενεργοποιήσετε το DND πατήστε ξανά το πλήκτρο Mute.

Αναμονή Κλήσης (Call Waiting)
1.
2.
3.
4.

Πατήστε το κάτω βέλος στο στρογγυλό πλήκτρο πλοήγησης για να εμφανίσετε
τις ρυθμίσεις.
Επιλέξτε: 2. Call Features -> 3. Incoming Calls -> 3. Call Waiting.
Επιλέξτε ON
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ακύρωσης για να φύγετε από τις ρυθμίσεις.

