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Til að bæta við tengilið:

Til að breyta tengilið:

Helstu aðgerðir
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Símtalasaga

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

Til að eyða tengilið:

Veldu Upplýsingar til að sjá frekari upplýsingar um viðkomandi símtal
Veldu Bæta í tengiliði til að bæta númerinu inn í símaskrá símans
Veldu Bæta á höfnunarlista til loka fyrir að viðkomandi númer geti hringt aftur í símann
Veldu Eyða öllu til að eyða öllum númerunum úr skránni

Veldu á meðan símtal er í gangi, til að stilla hlustunnar styrkinn á 
símtólinu/hátalaranum/höfuðtólinu
Veldu þegar síminn er ekki í notkun, til að stilla styrk hringingar

Veldu Hringja skjáhnappinn til að hringja í númerið
Veldu Eyða skjáhnappinn til að eyða númeri af listanum

1. Veldu Saga (þegar síminn er ekki  í notkun), ýttu á        eða         til að fletta í gegnum númerin
2. Veldu það númer sem leitað er að, eftirfarandi möguleikar eru þá í boði:

Ef valinn er Valm skjáhnappurinn eru eftirfarandi möguleikar í boði:

1. Veldu Simask (þegar síminn er ekki í notkun), veldu svo Einka.
2. Veldu Bæta til að bæta við nýjum tengilið.

1. Veldu Simask (þegar síminn er ekki í notkun), veldu Einka.

1. Veldu Simask (þegar síminn er ekki í notkum), veldu svo Einka.

3. Þegar meldingin “ Eyða völdu gildi?” kemur á skjáinn, veldu þá OK

1. Veldu Valm (þegar síminn er ekki í notkun), veldu svo Stillingar->Grunnstillingar->
Hringitónn.

2. Veldu          eða          þar til viðeigandi hringitónn er fundinn.
3. Veldu Vista til að vista breytingarnar.

3. Breyttu því sem þarf að breyta.
4. Veldu Vista til að til að vista breytingarnar.

4. Veldu Vista til að vista breytingarnar.
3. Sláðu inn nafn tengiliðs í reit merktann Nafn og svo númerið í viðeigandi reit.

2. Veldu 
    aðgerðalistanum. 

2. Veldu             eða               til að finna viðeigandi tengilið, veldu Valm og svo Eyða 
af aðgerðalistanum

Fyrir ýtarlegar leiðbeiningar bendum við á eftirfarandi vefslóð:
http://www.yealink.com/SupportDownloadfiles_detail.aspx?CateId=334&flag=14
Fyrir fleiri íslenska bæklinga:  http://www.siminn.is/adstod/simkerfi/simavist/

Símavist Símans
SIP-T19P

eða til að finna tengiliðinn sem á að breyta, veldu Valm og veldu svo Upplýsingar af



www.siminn.isSIP-T19P helstu aðgerðir

Endurval

Hringt úr símanum 
Með símtóli:

Til að hringja út með hátalaranum:

Höfuðtól notað:

1. Lyftu upp símtólinu.

1. Veldu
2. Veldu símanúmer, veldu svo Hringja.

1. Veldu         til að virkja höfuðtólið.
2. Veldu símanúmer, veldu svo Hringja.

Ath:   Á meðan á símtali stendur er auðvelt að skipta milli handtóls, hátalara eða höfuðtóls með  

2. Veldu símanúmer, veldu svo Hringja.

Veldu            til að komast í lista yfir síðustu símanúmerin sem hringt var í,

veldu svo        

Veldu           

eða        til að fletta í listanum, veldu svo           eða Hringja 

tvisvar til að hringja í síðasta númer sem hringt var í

Ath:  Hægt er að skipta símafundi upp í tvö aðskilin símtöl með því að velja Skipta.    

4. Veldu Hætta til að slíta símafundi.

Símafundur

Hringiflutt strax----Öll símtöl eru flutt í annað númer.
Hringiflutt ef upptekið----Símtöl flutt þegar síminn er upptekinn.
Hringiflutt ef ekki er svarað----Símtöl flutt í annað númer eftir ákveðinn tíma

1. Veldu Valm (þegar síminn er ekki í notkun), veldu svo Stýring símtala->Hringiflytja.
2. Veldu viðeigandi flutningsaðgerð:

3.  til að velja Veldu númerið sem flytja á í. Ef valið er Hringiflutt ef ekki er svarað, veldu þá 
þann tíma sem síminn á að hringja áður en símtalið er flutt.

4. Veldu Vista til að vista breytingarnar.

1. Veldu Nýtt (á meðan á símtali stendur). Símtalið fer í geymslu.
2. Veldu númer þriðja aðila sem bæta á við á símafundinn, veldu svo Hringja.
3. Veldu Fundur  þegar þriðji aðilinn svarar. Allir aðilar eru nú tengdir saman á

símafundi.

Senda án kynningar en beðið eftir hringingu:

Senda með kynningu:

Símtalsflutningur

Áframsending símtala
Hægt er að áframsenda símtöl á eftirfarandi hátt: 
Símtal sent án kynningar:
1. Veldu          á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í geymslu.

3. Veldu           þegar svarað er á hinum endanum.

Til að virkja Símtalsflutning:

2. Veldu númerið sem símtalið skal sent á, veldu svo

3. Veldu
2. Veldu númerið sem símtalið skal sent á.

2. Veldu númerið sem símtalið skal sent á, veldu svo

1. Veldu           á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í geymslu.

1. Veldu          á meðan á símtali stendur. Símtalið fer þá í geymslu.

3. Veldu           þegar hringitónn heyrist

Símtal geymt
Til að setja símtal í geymslu:
Veldu á bið á meðan á samtali stendur
Til að taka símtal aftur til baka úr geymslu, eru eftirfarandi aðgerðir í boði:

Ef fleiri en eitt símtal eru í geymslu, veldu        eða          til að velja rétt símtal til að taka til baka, 
veldu svo af bið. 

Ef aðeins eitt símtal er í geymslu, veldu af bið

Ljúka símtali
Með símtóli:
Legðu símtólið aftur á símtækið eða veldu Hætta 
Með hátalaranum:
 Veldu                      eða veldu Hætta 
Með höfuðtóli:
Veldu Hætta

Svara símtali 
Með símtóli:    
Lyftu upp símtólinu

Loka og opna fyrir hljóðnema
Veldu         til að loka fyrir hljóðnema í símtali 

Veldu         aftur til að opna fyrir hljóðnema

Ath: Hægt er að hafna innkomandi símtali með því að velja Hafna

Með hátalaranum: 
Veldu
Með höfuðtóli: 
Veldu

Unnið með símtöl

ofangreindum aðgerðum. Höfuðtólshnappur er einungis virkur ef höfuðtól er tengt við símann.
Yfirleitt þarf ekki að ýta á Hringja hnappinn þegar hringt er í 7 stafa númer, bara stuttnúmer

eða




