
 
 

 
Telefono Grandstream  
DP715/DP710 vartotojo vadovas 

Pagrindinės telefono mygtukų funkcijos 

 Dešinysis daugiafunkcinis mygtukas 

 
Kairysis daugiafunkcinis mygtukas 

 
Navigacijos mygtukas į viršų/ perskambinimas 

 Navigacijos mygtukas į dešinę/ atšaukimas 

 Navigacijos mygtukas žemyn/ atidaryti skambučių žurnalą 

 Navigacijos mygtukas į kairę 

 Klaviatūros užrakinimas 

 Skambučio garso išjungimas 

 Pokalbio užbaigimas 

 Atlikti ir priimti skambučius/garsiakalbio įijungimas 

0 – 9, *, # Standartiniai telefono klaviatūros mygtukai 

Pagrindinės telefono funkcijos 
Skambinimas 
Skambinimo būdai: 

1. Pakelkite ragelį; 
2. Surinkite telefono numerį; 

3. Spauskite atlikti ir priimti skambučius . 
arba 

1. Pakelkite ragelį; 

2. Spauskite atlikti ir priimti skambučius , suveskite numerį; 
3. Numeriui atsiradus ekrane, palaukite 4 sekundes arba spauskite # (groteles). 

Paspauskite vėl atlikti ir priimti skambučius  tam, kad įjungtumėte laisvų rankų funkciją.  

Paspauskite vėl atlikti ir priimti skambučius tam, kad išjungtumėte laisvų rankų funkciją. 

Skambučio priėmimas 
Norėdami atsiliepti, atlikite vieną iš šių veiksmų: 

1. Spauskite atlikti ir priimti skambučius ; 

 

 



 
 

2. Pakelkite ragelį (šis veiksmas veikia, jei telefone yra įjungta Auto Talk funkcija). 

Perskambinimas 
Norėdami perskambinti atlikite šį procesą: 

1. Spauskite navigacijos mygtuką į kairę ; 

2. Numeris, kuriuo skambinote paskutinį kartą, pasirodys ekrane; 
3. Naudokite navigacijos mygtukus į viršų ir į apačią tam, kad surastumėte Jums reikiamą numerį; 

4. Spauskite atlikti ir priimti skambučius . 

Funkcijos pokalbio metu 

Skambučio pervedimas į laukimo režimą: 

1. Spauskite navigacijos į dešinę/atšaukimo mygtuką , kad vykstantis pokalbis patektų į laukimo režimą; 
2. Tam, kad tęstumėte pokalbį, paspauskite tą patį mygtuką. 

Konferenciniai pokalbiai: 

1. Vykstant pirmam aktyviam pokalbiui spauskite navigacijos mygtuką į dešinę/atšaukimą ; 
2. Surinkite numerį to žmogaus, kam norėtumėte peradresuoti skambutį, ir spauskite atlikti ir priimti skambučius 

; 

3. Jei naujasis pašnekovas atsiliepia, vėl spauskite navigacijos mygtuką į dešinę/atšaukimą ir jis bus prijungtas 

prie pirmo aktyvaus pokalbio; 

Jei naujasis pašnekovas neatsiliepia, spauskite navigacijos mygtuką į dešinę/atšaukimą  tam, kad grįžtumėte į 
pirmąjį aktyvų pokalbį; 

4. Jei pašnekovas, pradėjęs konferencinį pokalbį padeda ragelį, tada visiem pašnekovams nutraukiamas pokalbis. 
Šis veiksmas nutinka, jei konfigūracijoje punktas “Transfer on Conference Hang up” nustatytas ties “No”.  Jei 
šis punktas nustatytas ties “Yes”, pradėjusiam pokalbį pašnekovui pasitraukus iš pokalbio, kiti du pašnekovai 
tęs pokalbį tarpusavyje. 
 

Kontroliuojamas skambučio peradresavimas: 

1. Vykstant pirmam aktyviam pokalbiui spauskite navigacijos mygtuką į dešinę/atšaukimą ; 
2. Surinkite numerį to žmogaus, kuriam norėtumėte peradresuoti skambutį, ir spauskite atlikti ir priimti 

skambučius . 

3. Jei žmogus, kuriam norite nukreipti skambutį negali kalbėti, tuomet grįžti į pakalbį galite spausdami navigacijos 

mygtuką į dešinę/atšaukimą , jei jis gali kalbėti, tuomet tiesiog paspauskite pokalbio užbaigimo mygtuką 

 

Aklas skambučio peradresavimas: 

1. Aktyvaus pokalbio metu spauskite navigacijos mygtuką į dešinę/atšaukimą ; 

2. Spauskite *87, tada numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite atlikti ir priimti skambučius . 

 
Skambučio perėmimas 
 

1. Kai skambutį gauna Jūsų kolega, tačiau jo nėra darbo vietoje, Jūs galite į tą skambutį atsiliepti per savo 
telefoną, t.y. perimti skambutį. Šiam veiksmui atlikti reikia ant savo telefono surinkti tokią kombinaciją: 

**trumpasis kolegos numeris ir spausti mygtuką . 

 

 


