
Stillingar símans

Hringitónar

Hljóðstyrk stillingar

Einkasímaskrá 
Bætt í einkasímaskrá:

Breyta tengilið:

Helstu aðgerðir

Símtalasaga

ATH: Þú getur bætt við tengiliðum frá símtalasögu á einfaldan hátt. Sjá símtalasögu hér að ofan.

Tengilið eytt:

Veldu Detail til að sjá nánari upplýsingar um færslu.
Veldu Add to Contacts til að setja færslu í einkasímaskrá
Veldu Add to Blacklist til að setja færslu á svart listann.
Veldu Del All til að eyða öllum færlsum af listanum.

til að hækka og lækka í hlust á með á símtali stendur í símtóli, hátalara eðaÝttu á 
höfuðtóli. 
Ýttu á til að hækka og lækka í hringingu meðan síminn er í hvíldarstöðu.

Ýttu á Send skjáhnappin til að hringja.
Ýttu á Delete skjáhnappinn til að eyða færslu.

1. Ýttu á History skjáhnappinn og veldu eða  til að fletta í gegnum listann.  
2. Þegar valin er færsla í listanum, er hægt að gera eftirfarandi:

Ef ýtt er á  Option skjáhnappinn er hægt að gera eftirfarandi:

1. Ýttu á Simaskra skjáhnappinn og veldu síðan Einka.
2.Ýttu á Option og svo Add til að bæta við tengiliði.

1. Ýttu á Simaskra skjáhnappinn og veldu síðan Einka.

1. Ýttu á Símaskrá skjáhnappinn og veldu síðan Einka.

3. Ýttu á OK skjáhnappinn þegar “Delete Selected Item?” kemur á skjáinn.

1. Ýttu á  Menu skjáhnappinn og veldu síðan Settings->Basic Settings-> Ring Tones.
2. Ýttu á          eða        til að velja þann hringitón sem þú vilt nota
3. Ýttu á Save til að vista breytingar

3. Breyttu tengiliðsupplýsingum
4. Ýttu á Save til að vista breytingar

4. Ýttu á  Save  skjáhnappinn til að vista breytingarnar.
3. Sláðu inn nafn tengiliðs í  Name rammann og símanúmer í viðkomandi ramma.

2. Ýttu á                eða    til að finna þann tengilið sem á að breyta,
ýttu á Option skjáhnappinn og svo Detail frá listanum.

2. Ýttu á        eða         til að finna tengiliðinn, ýttu á Option skjáhnappinn 
og veldu síðan Delete frá listanum.

www.siminn.is

Símavist Símans 
 SIP-T46P

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/



www.siminn.is

Dúett, samhringing borðsíma og farsíma  

Ath:  Þú getur skipt fundinum upp í tvö sjálfstæð símtöl með því að ýta á Split skjáhnappinn    

SIP-T46P Helstu aðgerðir

4. Ýttu á Cancel skjáhnappinn til að aftengja alla frá fundinum.

1.
2.

Ýttu á Menu skjáhnappinn og svo á Call Features -> Call control->Anywhere.
Ýttu á Add skjáhnappinn.  Sláðu inn nafn á þessum dúett, t.d GSM sími.  Ýttu svo á 
Sláðu inn það símanúmer sem á að hringja í dúett og ýttu svo á Save skjáhnappinn til að vista breytingar.

Notaðu           eða           til að setja dúett á og af

3.

Unnið með símtöl

Hljóðnemi af og á

Endurval

Hringt úr símanum 
Símtól notað

Hringt handfrjálst:

Höfðuðtól notað:

Svarað handfrjálst:

1. Þegar símtólið er á, ýttu hátalarahnappinn

1. Lyftu símtólinu.

2. Sláðu inn númer og ýttu svo á  Send skjáhnappinn

1. Þegar höfuðtólið er tengt, ýtið á höfuðtólshnappinn          til að hringja með höfuðtóli
2. Sláið inn númer og ýtið á Send skjáhnappinn
ATH: Á meðan símtali stendur er hægt að skipta milli höfuðtóls, handfrjáls (hátalara ) og símtóls með 

ATH: Þú getur hafnað innkomandi símtölum með því að ýta á  Reject skjáhnappinn. 

2. Sláðu inn númer og ýttu svo á Send skjáhnappinn.

Símtali svarað 
Símtól notað:
Lyftu símtólinu.

Ýttu á
Höfuðtól notað: 
Ýttu á        

Símtal endað
Símtól notað:
leggðu símtólið á eða ýttu á Cancel skjáhnappinn.  
Handfrjálst:
Ýttu á        eða ýttu á Cancel skjáhnappinn. 
Höfuðtól notað:
Ýttu á Cancel skjáhnappinn

Ýttu á  eða            til finna það númer sem hringja á í

 ýttu á 

Ýttu á

til að sjá lista yfir símtöl, veldu svo

eða Send skjáhnappinn til að hringja. 

tvisvar til að hringja í síðast valið númer.

Símtal geymt
Til að geyma símtal:
Ýttu á       eða Hold skjáhnappinn meðan símtal er í gangi.

 Til að taka símtal úr geymslu, gerðu eitt af eftirfarandi:

       til að slökkva á hljóðnema meðan á símtali stendur.          Ýttu á   
Ýttu á          til að kveikja aftur á hljóðnema.

Ef það er bara eitt símtal í geymslu, ýttu á         eða Resume skjáhnappinn.

Símafundur 

Símtalsflutningur 
Símtalsflutningur virkjaður:

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

1. Ýttu á Menu skjáhnappinn og veldu svo Call Control->Call Forwarding.
2. Veldu þann flutning sem þu ætlar að nota:

3.         eða        til að velja þann  tíma sem 

4.Ýttu á Save skjáhnappinn til að vista breytingarnar.

1. Ýttu á Conf skjáhnappinn meðan símtal er í gangi. Þetta setur símtalið í geymslu.
2.Sláðu inn númer sem bæta á við á fundinn, og ýttu svo á Send skjáhnappinn.
3. Ýttu á Conf skjáhnappinn þegar svarað er.  Núna er þessum aðila bætt á fundinn.

                 eða                              til að velja rétt símtal,  ýttu svo á Ef það eru fleiri en eitt símtal í geymslu, ýttu á  
Resume skjáhnappinnn eða 

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   eða Transfer skjáhnappinn meðan símtal er í gangi.  Þetta setur símtalið í geymslu.

1. Ýttu á       eða Transfer skjáhnappinn meðan símtal er í gangi.  Þetta setur símtalið í geymslu.

1. Ýttu á       Transfer skjáhnappinn meðan símtal er í gangi.  Þetta setur símtalið í geymslu.
2. Veldu númerið sem þú ætlar að senda símtalið á, ýttu svo á
3. Kynntu símtalið og ýttu svo á       Transfer til að ljúka sendingu.

2. Veldu númerið sem þú ætlar að senda símtalið á, ýttu svo á
3. Ýttu á      Transfer þegar þú heyrir hringingu.

3. Ýttu á       eða Transfer skjáhnappinn.
2. Veldu númerið sem þú ætlar að senda símtalið á.

Veldu það númer sem flytja á í. Fyrir No Answer Forward, 
ýttu á sem síminn á hringja áður en símtalið er flutt.

því að ýta á Headset hnappinn, Speakerphone hnappinn eða lyfta símtólinu
Yfirleitt þarf ekki að ýta á Send hnappinn þegar hringt er í 7 stafa núner, bara stuttnúmer




