
Cisco IP Phoneراهنماي كاربردي

Cisco 7906 , 7911Gراهنماي كاربرد تلفن هاي 

. مي باشد IPه ـــــــــــــــــــراه با ارتباطات صوتي از طريق شبكــ داراي همه مشخصات كامل تلفن همIPسيستم تلفن
سـازمانخل اين نوع تلفن ها شبيه به تلفن هاي سنتي موجود عمل مي نمايد و مي توان بوسيله آن با بيرون و از بيرون با دا                        

.همچنين داراي تواناييهاي نظير شماره گيري محدد و تلفن كنفرانس است.ارتباط برقرار كرد

7906 تلفن مدل اتصاالت دستگاه

)اختياري(دستگاه آداپتوردرگاه اتصال كابل شبكه 1  4
پريز برقدرگاه اتصال گوشي 2  5

)در صورت موجود بودن(درگاه اتصال به آداپتور 3 
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G  7911اتصاالت دستگاه تلفن مدل

)DC 48V(درگاه اتصال به آداپتور   )SW 10/100(درگاه اتصال كابل شبكه  1  4
)در صورت موجود بودن (

)اختياري(دستگاه آداپتور   )PC 10/100(درگاه اتصال به كامپيوتر 2   5
پريز برقدرگاه اتصال به گوشي 3  6

7906 وG 7911تلفن مدل هايتفاوت دو دستگاه 
 داراي يك درگاه اتصال به كامپيوتر مي باشد كه از طريق آن7911همانطور كه در شكل ها مي بينيد دستگاه تلفن مدل           

.مي توان يك كابل خروجي از دستگاه تلفن به كامپيوتر برده و كامپيوتر را نيز به شبكه وصل كرد
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 تلفنراهنماي دستگاه
. جهت شناسايي كليدها و قطعات تلفن خود مراجعه كنيدبه شكل زير

:مشخصات اصلي تلفن در جدول زير آمده است
توضيحشماره  مورد

نشان دهنده مشخصاتي نظيـر زمـان ، تـاريخ ، شـماره تلفـن ، شـماره تلفـنLCDصفحه نمايشگر  1
...كننده ، ويژگيهاي خط و تلفن و 

.دل تلفن استنشان دهندهمدل دستگاه تلفن  2 م
دكمه هاي راهنما                LCDدكمه هاي لمسي نقش هاي متفاوتي را مطابق بـا صـفحه نمايـشگر  3

.نشان مي دهند و تغييرات آن بستگي به مشخصات تلفن شما دارد
)جهت ياب(كليد هدايت كننده امكان جستجو در صفحه نوشتاري را فراهم كرده و  مـي تـوان  4

 را انتخـابLCDه نمايـشگر    مشخصه مورد نظر بر روي صفح     
.كرد

خـدمات تلفـن را در صـورت وجـودفهرسـت   امكان دستيابي به     Menuكليد فهرست  5
.حاصل مي نمايد

. قرار مي دهيدHoldتلفن فعال را بر رويHoldكليد انتظار   6 

.دقيقاً نظير تلفن هاي موجود عمل مي كندصفحه كليد شماره گير  7
)Volume(كليد تنظيم صدا .صداي گوشي و زنگ تلفن را افزايش يا كاهش مي دهد  8

چراغ بر روي گوشي تلفن همراه بـا.مانند تلفن هاي موجود عمل مي نمايد 
.زنگل تلفن چشمك مي زند

گوشي با چراغ 9  

در صورتيكه چراغ گوشي همراه با زنگ به طور روشن باشد، نشان دهنده
.وجود پيغام جديد است
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يد هاي راهنمانحوه كار با كل
Redial

.با فشار دادن اولين كليد سمت چپ از كليد هاي راهنما ، آخرين شماره گرفته شده تكرار مي شود
New Call

.با فشار دادن دومين كليد سمت چپ از كليدهاي راهنما ، مي توانيد شماره تماس جديد خود را وارد نماييد
Menuنحوه كار با كليد فهرست 

:كليد فهرست مي توانيد موارد زير را مشاهده كنيدبا فشار دادن 
).Missed Calls(شماره اشخاصي كه نتوانستيد پاسخگوي آنها باشيد)1
).Received Calls(شماره اشخاصي كه با شما تماس گرفته اند )2
).Place Calls(شماره اشخاصي كه شما با آنها تماس گرفته ايد)3
).Directory Services(پيدا كردن شماره تلفن ساير كاركنان )4
).Ring Type(نوع زنگ تلفن )5

پيدا كردن تماس ها
 شـويد؛ بـا يكبـار زدن كليـد هـدايت كننـده بـه سـمت پـايين گزينـه Menuكليد فهرست را زده تـا وارد صـفحه   

Directories   سـپس اولـين كليـد سـمت چـپ از) نوار مشكي رنگي روي ايـن گزينـه مـي آيـد        (  را انتخاب كنيد
 ،Missed Callsدر اين قسمت مي توانيد .  نوشته شده است را فشار دهيدSelectاهنما كه باالي آن كليدهاي ر

Receiced Calls،  Place Calls  وDirectory Servicesبراي ديدن هـر يـك از ايـن. را مشاهده مكاييد
 سـمت چـپ از كليـد هـايگزينه ها كافي است با زدن كليد هدايت كننده آن را انتخاب كرده و سپس اولين كليد                

. نوشته شده است را زده تا شماره هاي مورد نظر مشاهده گرددSelectراهنما كه باالي آن 
پيدا كردن شماره ها

 Corporateحـال گزينـه   . را انتخـاب كنيـد   Directory Servicesبراي پيدا كـردن شـماره اشـخاص گزينـه     

Directory را با اولين كليد سمت چپ از كليد هاي راهنما كه باالي آن Selectنوشته شده است انتخاب كنيد 
در اين قسمت مي توانيد با وارد كردن بخشي از اسم ويا فاميل  شخص مورد نظر ، شماره تلفن او را مشاهده كنيد ،.

تعيين و تغيير زنگ تلفن
با دوبار زدن كليد هدايت كننـده بـه. شويد Menu زده تا وارد صفحه      براي تعيين نوع زنگ تلفن ، كليد فهرست را        

 را انتخاب كنيد، سپس اولين كليد سـمت چـپ از كليـد هـاي زاهنمـا كـا بـاالي آن Settingsسمت پايين گزينه
Selectنوشته شده است را فشار دهيد ، دي اين قسمت مي توانيـد هـر گزينـه را بـه كمـك كليـد هـدايت كننـده 

 نوشته شده است بـه صـدايPlayوده و با زدن دومين كليد سمت چپ از كليدهاي راهنما كه باالي آن             مشخص نم 
بعد از انتخاب زنگ دلخواهتان اولـين كليـد سـمت چـپ از كليـدهاي راهنمـا كـه بـاالي آن.زنگ ها گوش كنيد     

Select                 كه باالي آن     نوشته شده است را فشار داده و سپس سومين كليد سمت چپ از كليدهاي راهنماOkنوشته 
.شده را زده تا زنگ دلخواه شما ثبت گردد

 Holdنحوه كار با كليد انتظار
 شما در حال صحبت با تلفن هستيد مي توانيـد بـا زدن كليـد انتظـار ، مخاطـب را پـشت خـط منتظـر نگـاهزماني كه 

.ار را فشار دهيدو براي خروج از اين حالت ، محدداً كليد انتظ) دكمه قرمز رنگ مي شود (داشته
 راConferenceبه دليل اينكه وضعيت انتظار مي تواند با آهنگ يا موزيـك همـراه باشـد، بنـابراين دكمـه                     : تذكر

Holdنكنيد .
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نحوه پاسخگويي به تماس هاي همزمان
نكه شما در حال صحبت با تلفن مي باشيد و شخص دومي با شما تماس مي گيـرد، مـي توانيـد بـا زدن اولـي                          زماني  

 نوشـته شـده ، نفـر اول را پـشت خـط نگـاه داريـد و Answerكليد سمت چپ از كليد هاي راهنما كه باالي آن 
پس از اتمام صحبت با نفر دوم ، دومين كليد سمت چپ از كليدهاي راهنمـا كـه بـاالي. پاسخگوي نفر دوم باشيد     

يد تا مجدداً ارتبـاط شـما بـا نفـر اول برقـرار نوشته شده است را زده و سپس كليد انتظار را فشار ده End Callآن
.شود

نحوه انتقال تماس
 ديگر ، ابتدا سومين كليد سمت چـپ از كليـدهاي راهنمـاشماره ي تلفن  تلفن خود به    شماره  جهت انتقال تماس از     

ل نوشته شده است ، را زده و سپس شماره تلفن شخـصي را كـه بايـستي تمـاس بـه آن منتقـ                Trnsferكه باالي آن    
.را فشار دهيد) Trnsfer(گردد، وارد نماييد و مجدداً سومين كليد سمت چپ از كليدهاي راهنما 

نحوه تنظيم صدا
تنظيم صداي زنگ دستگاه تلفن -الف

شماره (جهت تنظيم صداي زنگ تلفن ، در حاليكه گوشي بر روي دستگاه قرار دارد، با استفاده از كليد تنظيم صدا                   
.زنگ دستگاه را كم يا زياد نماييدمي توانيد صداي ) 8

 تنظيم صداي مكالمه-ب
، صـدا را) 8شماره  (جهت تنظيم صداي مكالمه ، گوشي را از روي دستگاه برداشته و با استفاده از كليد تنظيم صدا                   

 نوشـته شـدهSaveكليد سمت چپ از كليـدهاي راهنمـا كـه بـاالي آن              ) يا دومين (كم يا زياد نماييد ، سپس اولين      
.است را فشار دهيد

نحوه دستيابي به اطالعات بيشتر
 سيسكوبا مشكل مواجه مي شـويد ، مـديريت سيـستم شـما بايـد اولـينIPزمانيكه شما در نصب يا نكارگيري تلفن        

.وسيله ايجاد رابطه باشد
مستندات مربوطه

آدرس سـايت زيـر قابـل سيـسكو از طريـق       IPدستورالعمل هاي كاربرد تلفن و ساير مـستندات در خـصوص تلفـن            
:دسترسي مي باشد

html.index/6934ps/products/US/en/com.cisco.www://http
:نكات ايمني

 سيسكو مي IPاين نكات در خصوص تلفن.لطفاً قبل از نصب و استفاده از سيستم خود به موارد زير توجه كنيد
.باشد
.استفاده از تلفن همراه در مجاورت تلفن ممكن است سبب اختالل شود•
. كه براي اين تلفن ها فراهم شده استفاده كنيدVCD5فقط از جريان برق •
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