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Poznámka Najlepšie výsledky dosiahnete pri 
tlači na papier veľkosti 8,5 x 14'' 
(Legal).
1  Volanie
Ak chcete uskutočniť hovor, zdvihnite slúchadlo alebo 
stlačte tlačidlo hlasného telefónu  a vytočte číslo.

Opätovné vytáčanie posledného čísla
Stlačte tlačidlo Opakovať . 

2  Prijatie hovoru
Ak máte nový hovor, svetelný pruh telefónu bliká 
červeným svetlom. Ak chcete prijať hovor, použite 
jeden z týchto postupov:
 • Zdvihnite slúchadlo.
 • Stlačte tlačidlo Hlasný telefón . 

3  Vypnutie mikrofónu
Krok 1 Počas hovoru stlačte tlačidlo Stíšiť .
Krok 2 Ak chcete stíšenie vypnúť, znova stlačte 

tlačidlo Stíšiť.

4  Hlasová pošta
Nová správa je telefónom signalizovaná takto:
 • Svetelný pruh telefónu svieti stálym červeným 

svetlom.
 • Zaznie zvukový indikátor čakajúcej správy 

(ak je k dispozícii).

Vypočutie správ

Krok 1 Uprostred navigačného panela stlačte tlačidlo 
Funkcia. 

Krok 2 Vyberte možnosť Hlasová pošta (na 
prehľadávanie použite navigačnú podložku).

Krok 3 Stlačte tlačidlo Funkcia a postupujte podľa 
hlasových pokynov. 
5  Presmerovanie 
všetkých hovorov

Krok 1 Uprostred navigačného panela stlačte tlačidlo 
Funkcia. 

Krok 2 Vyberte možnosť Presmerovanie všetkých 
hovorov (na prehľadávanie použite navigačnú 
podložku) a stlačte tlačidlo Funkcia.

Krok 3 Vypočujte si potvrdzovací tón a potom zadajte 
telefónne číslo na presmerovanie hovorov.

Krok 4 Ak chcete presmerovanie hovorov zrušiť, 
opakujte kroky 1 a 2. 
Po zdvihnutí slúchadla bude znieť 
potvrdzovací tón, kým nezrušíte 
presmerovanie hovorov.

6  Podržanie hovoru
Krok 1 Stlačte tlačidlo Podržať/Pokračovať .
Krok 2 Ak chcete pokračovať v hovore, znova stlačte 

tlačidlo Podržať/Pokračovať.

7  Konferencia
Krok 1 V stave spojeného hovoru (nie podržaného) 

stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice telefónu. 
Ozve sa oznamovací tón. 

Krok 2 Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého 
chcete pridať do konferencie. 

Krok 3 Znova stlačte a uvoľnite tlačidlo vidlice 
telefónu (predtým alebo potom ako príjemca 
prijme hovor). 
Konferencia sa začne. 

8  Prepojenie
Krok 1 V stave spojeného hovoru (nie podržaného) 

stlačte tlačidlo Prepojiť .
Krok 2 Zadajte telefónne číslo príjemcu prepojenia.
Centrála pre Ameriku

Krok 3 Znova stlačte tlačidlo Prepojiť alebo zaveste 
(predtým alebo potom ako príjemca prijme 
hovor).
Prepojenie sa dokončí.

9  Nastavenie hlasitosti
Tlačidlo hlasitosti sa nachádza pod klávesnicou.

 • Ak chcete nastaviť hlasitosť slúchadla, stlačte 
tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je telefón 
zdvihnutý.

 • Ak chcete nastaviť hlasitosť zvonenia, stlačte 
tlačidlo hlasitosti nahor alebo nadol, keď je telefón 
zavesený.

10  Tipy
Ako sa používa tlačidlo Funkcia?
Pomocou tlačidla Funkcia je možné získať prístup 
k funkciám, ako je Presmerovanie všetkých hovorov, 
Vyzdvihnutie hovoru alebo Vyzdvihnutie v skupine. 
Ak chcete prehľadávať dostupné funkcie, stlačte 
tlačidlo Funkcia a použite navigačnú podložku.

Kde možno získať úplnú používateľskú 
príručku?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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