Aastra 7187a analoogtelefoni kasutamine
MX-ONE telefonisüsteemiga

Kõnedele vastamine

Kõne ootele taustamuusikaga

Vasta:

Tõsta toru või vajuta

Kõne ajal vajuta

Lõpeta kõne:

Aseta toru hargile või

vajuta uuesti

Vaigista helin:

Siseneva kõne helina

Vahekõne

ajal vajuta Mute klahvi

Vahekõne:

, (led põleb), tagasi võtmiseks
või vajuta hargilülitit (led kustub)

Vajuta

kõne ajal, vali

kolmanda osapoole nr.

+heliseva abonendi nr+8

Kõne noppimine:

Kõne alustamine

+ abonendi nr Suunamine:

abonendi nr +
Vali abonendi nr +
Vali abonendi nr +
Peakomplektiga: Vali abonendi nr +
Vali

2

+ uus nr +

Vajuta

aseta toru hargile, enne või pärast
kõnele vatamist

Konverents
Alustamine:

Kõne telefoniraamatust
Leida number:

vajuta

Suunamine

Uus kõne:
Eelvalik:

Vaheta kõnesid:

Esimese kõne ajal vajuta
valli uus number, peale vastamist

Vajuta

vajuta

, otsi nr või vajuta

Vali number
Helista:

3

abil

Osapoolte lisamiseks korda sama,

või

max 7 konverentsi liiget

Kordusvalik

Ootele panemine:

Viimase nr kordusvalik:

Vajuta

Kuvatakse

viimased 5 numbrit, vali
tõsta toru

abil

Tagasi võtmine:

samalt tefelonilt

või
tõsta toru

või vajuta
vali

Viimase välisnumbri kordusvalik:

***

Eelsuunamine
Jaamasisene:

Helistamine kõnelogist
Vajuta

+

Ootele panemine: Vajuta

tühistamine:

*21* uus nr #
#21#

kuni leiad soovitud numbri

ja

Välisnumbrile:
tühistamine:

*22# + 0 + uus nr #
#22#

Helistamine kiirvaliku klahviga
ja vajuta

Kõikide telefonisüsteemi teenuste tühistamine

kiirvaliku klahvi (M0-M7)

#001#
Mikrofoni sulgemine
Sulgemine:

Kõne ajal vajuta

(led vilgub)

Avamine:

Vajuta

(led kustunud)

uuesti

Kiirvaliku klahvid
Salvestamine:

Kõnelogi
+kiirvaliku klahv (M1-M7) või

teise taseme klahv SHIFT+M1-M7

Vaatamine:

Vajuta

Kerimine:

Vajuta

Sisesta number +
Sisesta nimi +

Valimine:

Kustutamine:

. Vali kategooria: MISSED,

DIALED, ANSWERED. Vajuta
+

kõnede vaatamiseks, keri

+kiirvaliku klahv (M1-M7) või
või teise taseme jaoks SHIFT + M1-M7

Muutmine

> CALL RECORD

Salvestamine

Soovitud numbri juures vajuta

kiirvalikusse

Lisa nimi, vajuta 2 korda

sama mis Salvestamine
+kiirvaliku klahv+

või
abil

Vali

M1-M7 või SHIFT+M0-M7
+

Kustutamine:

Soovitud numbri juures vajuta 2 korda

