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Instrukcja obsługi Yealink T56A, T58V/A

A. Informacje ogólne

1. Wstęp

Witamy!

Niniejsza instrukcja pomaga zoptymalizować korzystanie z telefonu IP w połączeniu z centralą PBX.
Proszę skorzystać z tej instrukcji przy pierwszym uruchomieniu. Niektóre funkcje różnią się od
funkcji opisanych w dokumentacji producenta.

Na kolejnych stronach opisane są telefony Yealink T56A i T58A/V.

Yealink T56A

Yealink T58A/V

Yealink EXP50

Z zastrzeżeniem zmian wersji 1 / 09.2018 (en)
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2. Użyte symbole

Rodzaj Ikona Opis

Wskazówka Ważne informacje i wskazówki, których
należy koniecznie przestrzegać.

Porada Przydatne porady, zawierające
dodatkowe informacje.

Etap działania - Jest oznaczony myślnikiem.
Wynik działania ⇒ Jest oznaczony strzałką.

Zestawienie/Lista
 

•  
 

Są oznaczone kropką.

B. Bezpieczeństwo

1. Informacje

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z najbardziej powszechnymi standardami
bezpieczeństwa. Niemniej jednak, aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, należy przestrzegać
wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, porażenia prądem
elektrycznym i podobnych zagrożeń należy przestrzegać poniższych wytycznych bezpieczeństwa.

Ogólne wskazówki

Podczas transportu, przechowywania i użytkowania urządzenie powinno być suche i czyste.1.
Należy unikać kolizji i upadków urządzenia podczas transportu, przechowywania i2.
użytkowania.
Nie należy otwierać obudowy urządzenia i próbować naprawiać go na własną rękę.3.

Wskazówki dotyczące użytkowania i obsługi

Sprawdź, czy napięcie zasilające jest zgodne z napięciem urządzenia.1.
Przed użyciem kabla należy zwrócić uwagę na suche ręce.2.
Nie wylewać płynów na urządzenie.3.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Przed czyszczeniem należy odłączyć odłączyć urządzenie od zasilania.1.
Do czyszczenia urządzenia należy używać miękkiej, suchej, antystatycznej ściereczki.2.
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Należy pamiętać, że wideokonferencje nie będą obsługiwane.

2. Szyfrowanie

Masz możliwość szyfrowania głosu (SRTP) połączeń telefonicznych. W dowolnym momencie możesz
aktywować tę funkcję dla swojego konta klienta za pośrednictwem portalu administracyjnego.

Aktywacja tej funkcji jest płatna.

-Uaktywnij funkcję na portalu administracyjnym.

-Zrestartuj wszystkie telefony. Ponowne uruchomienie może potrwać kilka minut. Podczas rozmowy
na wyświetlaczu telefonu pojawia się ikona blokady wskazująca, że szyfrowanie jest włączone.

⇒Aktywne połączenie jest teraz szyfrowane.

C. Uruchomienie

1. Wymagania i informacje

Aby móc korzystać z tego telefonu IP w systemie telefonicznym, potrzebne jest solidne
połączenie szerokopasmowe.

Jeśli masz do dyspozycji tylko jedną wtyczkę obwodu (np. w biurze domowym), ale
chciałbyś mieć dostęp do Internetu z laptopa podczas korzystania z telefonu, podłącz
laptopa do wtyczki obwodu w telefonie.

2. Dodawanie numeru wewnętrznego

1. Podstawowe funkcje

1.1 Przegląd klawiszy

1.2. Klawisze w szczegółach
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