
Uzstādi Tele2 balss pastu, spiežot apstiprinājuma pogu       , izvēlies otru izvēlni no augšas un izdzēs 

numuru 222, kā vietā ievadi numuru 606. Tad apstiprini izmaiņas ar pogu       .

Noklausīties balss pastu vari divos veidos:

    1. Spied uz apstiprinājuma taustiņa        , kas atvērs vairākas izvēlnes. Izvēlies sarkano

        balss pasta ikonu        , un vēlreiz spied uz apstiprinājuma taustiņa       .

    2. Spied un paturi taustiņu         un noklausies balss ziņas.

Lai izveidotu konferences zvanu, veic zvanu jebkuram adresātam, kas piedalīsies sarunā.

Kad adresāts atbild uz zvanu, telefonā jāveic jauns zvans, spiežot uz zvana aktivizēšanas pogas       .

Ievadi numuru, kuru vēlies pievienot konferencei, un spied zvana aktivizēšanas pogu        .

Kad adresāts pievienots, ar navigācijas taustiņiem      spied uz augšu un izvēlies pirmo pievienoto 

numuru. Tad spied “Options” un sekojoši “Conference”. Un konferences zvans

ir izveidots!

No katra Yealink telefona, kas pievienots konferencei,

ir iespējams zvanam pievienot arī citus adresātus.

Lai izveidotu jaunu kontaktu, ar navigācijas taustiņiem         ekrānā atver telefonu grāmatu      un 

izvēlies opciju “Izveidot jaunu kontaktu”, spiežot uz apstiprinājuma pogas       . Tad ievadi nepieciešamo 

informāciju un apstiprini izvēli ar       .

Lai atvērtu telefona grāmatiņu uzreiz, spied uz leju ar navigācijas taustiņu     un ekrānā atvērsies visi 

saglabātie adresāti.

Valodas maiņu iespējams veikt, spiežot apstiprinjāma pogu        un ar navigācijas taustiņiem         

ekrānā atverot iestatījumu sadaļu        . Tad jāizvēlas sadaļa “Valodas” un jāapstipirna sava izvēle ar       .

Telefona skaņas ieslēgšana un izslēgšanai spied un paturi taustiņu         .

Bloķē telefonu, spiežot un paturot         .

Maini sarunas vai zvana skaļumu, spiežot pa labi (skaļāk) vai pa kreisi (klusāk) ar navigācijas 

taustiņiem         .

Iestatījumi

Lai pārsūtītu zvanu uz citu numuru bez brīdinājuma, zvana laikā spied taustiņu         , ievadi adresāta 

numuru, vēlreiz nospied taustiņu        , un ienākošais zvans automātiski tiks pārsūtīts adresātam.

Lai pārsūtītu zvanu uz citu numuru ar brīdinājumu, zvana laikā spied taustiņu         , ievadi adresāta 

numuru un gaidi savienojumu. Kad adresāts pacēlis klausuli un apstipirnājis zvana saņemšanu, spied 

taustiņu        , un ienākošais zvans tiks pārsūtīts adresātam. 

Gadījumā, ja pārsūtīta zvana adresāts nav sasniedzams vai atceļ sarunu, zvans atgriezīsies pie tevis.
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Lai piezvanītu (veiktu izejošo zvanu), ievadi telefona numuru un spied uz zaļās klausules pogas       . 

Pārtraukt sarunu vari ar klausules nolikšanas pogu         .

Ienākošā zvana gadījumā atskanēs signāls un ekrānā būs redzams ienākošā zvana adresāts. Lai 

atbildētu, spied uz zaļās klausules pogas       . Ja vēlies izmantot skaļruni, spied pogu        .

Par neatbildētu zvanu liecina sarkana spuldzīte un telefona ekrānā redzams paziņojums.

Lai aplūkotu zvanu vēsturi, ar navigācijas taustiņiem         ekrānā atver zvanu vēstures sadaļu        un 

spied apstirpinājuma pogu        . Sadaļā varēsi ērti pārskatīt ienākošos, izejošos un neatbildētos zvanus.

Apsveicam ar 
jauno telefonu!
Šajā instrukcijā atradīsi norādījumus, kā uzsākt radiotelefona Yealink W53h lietošanu. 

Tikai pāris soļu, un tu varēsi aktivizēt telefonu aizraujošām sarunām!

Lai daudz aizraujošu sarunu!
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YEALINK konfigurācija
1. Lai veiktu Yealink radiotelefona konfigurāciju, pieslēdz bāzes staciju internetam. 

2. Pēc pieslēgšanās ieej sava interneta IP un meklē ierīci pēc nosaukuma W60B. Tad piefiksē ierīcei 

piesaistīto IP, un atver interneta pārlūku.

3.  Interneta pārlūkā ieraksti piefiksēto IP, un atvērsies sistēma, kurā nepieciešams autorizēties ar 

lietotājvārdu un paroli. Pirmajā autorizēšanās reizē gan lietotājvārds, gan parole ir “admin”, līdz kamēr 

lietotājs tos nenomaina uz citiem. 

4. Pēc autorizēšanās sistēmā sadaļā Account jeb Profils nepieciešams ievadīt un apstiprināt 

parametrus, kurus saņemsi no Tele2 darbinieka.

5. Bāzes stacijā W60B nepieciešams

uzspiest pogu ar Wi-Fi ikonu       .

6. Apsveicam – radiotelefons ir gatavs lietošanai!

W60B

Ja nezidodas veikt radiotelefona konfigurāciju, sazinies ar Tele2 pārstāvi 
vai Tele2 Bizness līniju 28444777.
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