
Til að taka símtal af bið, gerðu eitt af eftirfarandi:

Símtal sett á bið
Símtal sett á bið:
Ýttu á Options skjáhnappinn og veldu Hold.

Ef það er bara eitt símtal í geymslu, ýttu á Resume skjáhnappinn.
Ef það eru tvö símtöl í geymslu, ýttu á Resume skjáhnappinn til að ná til baka fyrra 
símtalinu.  Ýttu á Swap skjáhnappinn til skipta á milli símtala.

Fyrir bæklinga á ensku, heimsækið: 
http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?CateId=142&flag=142. 
Fyrir fleiri íslenska bæklinga:  http://www.siminn.is/adstod/simkerfi/simavist/

Símtal sent án kynningar, en beðið eftir hringingu

Símtal sent með kynningu

Símtal sent
Þú getur sent símtal á eftirfarandi vegu: 
Símtal sent án kynningar
1. Ýttu á Options skjáhnappinn meðan símtal er í gangi og veldu Blind Transfer.

1. Ýttu á Options skjáhnappinn meðan símtal er í gangi og veldu Transfer.

1. Ýttu á Options skjáhnappinn meðan símtal er í gangi og veldu Transfer.
2. Sláðu inn númerið sem senda á í
3. Ýttu á Transfer skjáhnappinn til að hringja

Símtalsflutningur
Símtalsflutningur virkjaður á ákveðinni línu:

Always----Öll innkomandi símtöl eru flutt í annað númer  
Busy----Innkomandi símtöl eru flutt í annað númer þegar sími er upptekinn.
No Answer----Innkomandi símtöl eru flutt í annað númer eftir fyrirfram ákveðinn tíma.

1. Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd og veldu Call Features->Call Forward.

3. Press til tegund símtalaflutnings og ýttu svo á OK skjáhnappinn.

5. Sláðu inn símanúmer sem þú ætlar að flytja í Target ramman.

7. Ýttu á  Save skjáhnappinn til að vista breytingar.

2. Sláðu inn númerið sem senda á í

4. Ýttu á Transfer skjáhnappinn þegar þú heyrir hringitón

3. Ýttu á Transfer skjáhnappinn.
2. Sláðu inn númerið sem senda á í

3. Ýttu á Transfer skjáhnappinn til að hringja

4. Kynntu símtalið og ýttu svo á Transfer skjáhnappinn til að ljúka sendingu.

2. Ýttu á til að velja rétta línu og veldu svo OK skjáhnappinn

4. Veldu Enabled frá Status.

6. Ýttu á    eða      til að velja fjölda hringinga áður en símtalið er flutt (aðeins fyrir No
Answer flutning) í After Ring Time rammanum

Hljóðnemi af og á
Ýttu á 

Ýttu á 

  til að slökkva á hljóðnema.
  aftur til að kveikja aftur á hljóðnema
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www.siminn.is

Configuring your Phone

 Þráðlaus sími 
W52P & W52H

eða
eða



Almenn notkun

Kveikt og slökkt á símtóli
Til að kveikja á símtóli, gerðu eitt af eftirtöldu:

Haltu niðri           þar til að það kviknar á skjánum.
Settu símtólið í hleðslu dokkuna.  Þá kviknar sjálfvirkt á því.

Slökkt á símtóli:

Haltu niðri  þar til það slökknar á símtóli

Hnappaborð læst og aflæst

Stillingar símtóls

1. Ýttu á  OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd og veldu svo Settings->Handset Name.

2. Sláðu inn nafn í  Rename ramma.
3. Ýttu á Save skjáhnappinn til að vista breytingar.

Hringitónar
1.

3. Ýttu á     eða      til að velja hringitón
2. Ýttu á eða      til að velja Intercom Call eða línu sem þú ætlar að stilla hringitón á

4. Ýttu á Save skjáhnappinn til að vista breytingar.

Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd og veldu svo Settings->Audio->Ring 
Tones-> Melodies.

Hljóðstyrkur
Ýttu á     eða      á meðan símtal stendur til að hækka og lækka í hlust
Ýttu á     eða      þegar síminn er í hvíld til að hækka og lækka í hringingu

 til að læsa hnappaborðiHaltu niðri         
Haltu niðri til að aflæsa hnappaborði

W52P & W52H helstu aðgerðir

3. Ýttu á Options skjáhnappinn og veldu Edit.
4. Breyttu upplýsingum í Name, Number og Mobile reitum.
5. Ýttu á Save skjáhnappinn til að vista breytingar.
Tengilið eytt
1. Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd, veldu Directory og svo Local Dir

3. Ýttu á Options skjáhnappinn og veldu svo Delete til að eyða
2. Ýttu á eða 

Hringing sett á og af
til að taka hringingu afHaltu niðri 

Haltu niðri til að setja hringingu á.
Unnið með símtöl
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Hringt úr símanum
Hringt beint úr símanum:
 Þegar síminn er í hvíld, sláðu inn númerið sem hringja á í og ýttu á 
Hringt úr tengiliðaskrá:

Hringt úr símtalasögu:

Hringt ¼r endurvalslistanum:

1. Ýttu á þegar síminn er í hvíld. Veldu Local Dir.
2. Ýttu á eða til að velja það númer sem hringja á í, ýttu svo á

TengiliĦir
BÞtt viĦ tengiliĦ:
1. Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd, og veldu svo Directory.
2. Ýttu á  Options skjáhnappin, veldu Local Dir og svo New Contact.
3. Sláðu inn upplýsingar í  Name, Number og Mobile reiti.
4. Ýttu á  Save skjáhnappinn til að vista breytingar.
Tengilið breytt:
1. Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd, veldu Directory og svo Local Dir
2. Ýttu á eða til að velja tengilið sem á að breyta

Númer sett í skammval:
1. Ýttu á OK hnappinn til að fara í aðalvalmynd veldu svo Settings->Telephony->Speed Dial.
2. Ýttu á eða til að velja skammvalshnappinn, ýttu svo á Assign skjáhnappinn

    Ef bæði office number og mobile number er fyllt út, ýttu á        eða        til að velja 
    rétt númer og ýttu svo aftur á OK skjáhnappinn.

1. ħttu § History skj§hnappinn og veldu Īann lista sem Ī¼ vilt hringja ¼r.
2. ħttu § eĦa til aĦ velja n¼mer og Ĩttu svo § 

Hringt með skammvalshnappnum:
 Haltu skammvalshnappnum niðri til að hringja í númerið sem er vistað undir honum. 

1. ħttu § Īegar s²minn er ² hv²ld 

2. Ýttu á eĦa til að velja númerið og ýttu svo á 

Símtölum svarað
Til að svara símtölum, gerðu eitt af eftirfarandi:

Ýttu á Accept skjáhnappinn. 
Ýttu á        til að svara handfrjálst.
Ýttu á        

ATH: Þú getur hunsað innkomandi símtali með því að ýta á Silence skjáhnappinn eða hafnað 
innkomandi símtali með því að ýta á

Símtal endað

    Ef bæði office number og mobile number er fyllt út, ýttu á eða      til að velja 
númerið, ýttu svo aftur á

3. Veldu Local Dir.  Ýttu á eða til að velja númerið, ýttu svo á OK skjáhnappinn

Nafn símtóls
Skipt um nafn á símtóli

til að velja það sem þú ætlar að eyða

Ýttu á
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