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Typowe funkcje telefonu
Nawiązywanie 
połączenia

Przed wybraniem numeru podnieś 
słuchawkę.

Ponowne wybieranie 
numeru

Naciśnij klawisz  lub

naciśnij przy odłożonej słuchawce 
klawisz Nawigacja, aby wyświetlić 
dziennik połączeń wybieranych.

Przełączenie się na 
słuchawkę podczas 
połączenia

Podnieś słuchawkę.

Przełączenie się na 
układ głośnomówiący 
podczas połączenia

Naciśnij klawisz . 

Wyciszenie telefonu Naciśnij klawisz . 

Zawieszenie lub 
wznowienie 
połączenia

Podświetl połączenie i naciśnij 

klawisz .

Przekazywanie 
połączenia na nowy 
numer

Naciśnij klawisz 

i wprowadź numer. Naciśnij

ponownie klawisz  
w chwili, gdy zadzwoni telefon.

Rozpoczynanie 
standardowego 
(„ad hoc”) 
trójstronnego 
połączenia 
konferencyjnego

Naciśnij klawisz  

i zadzwoń do uczestnika 
konferencji. Naciśnij ponownie 

klawisz .
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Telefon Cisco Unified 
SIP Phone 3911 dla 
systemu Cisco Unified 
Communications 
Manager 6.0 i 5.1.

Ikony klawiszy
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Diody LED telefonu
Dzienniki połączeń i klawisze 
szybkiego wybierania
Pozycje nazw i numerów
Typowe funkcje telefonu
Ikony klawiszy
Głośność

Głośnik

Wycisz

Nawigacja

Anuluj

OK

Linia

Powtórz

Konferencja

Przekaż

Zawieś/Wznów

Wiadomości
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Ikony na wyświetlaczu 
telefonu
Stany linii i połączeń

Przekierowywanie połączeń włączone

Połączenie zawieszone

Trwające połączenie

Połączenie przychodzące

Aktywne połączenie konferencyjne

Zawieszone połączenie konferencyjne

Wyłączone połączenie konferencyjne

Połączenie wychodzące

Połączenie wychodzące niezrealizowane

Przekazywanie połączenia

Linia (wolna)

Linia wyłączona

Wybrane urządzenie

Słuchawka w użyciu

Układ głośnomówiący w użyciu
Diody LED telefonu

Inne funkcje

Wiadomość oczekująca

Połączenie nieodebrane

Wskaźnik 
wiadomości 
oczekującej

Wskaźnik nad wyświetlaczem 
telefonu:
 • Włączony (ciągły) — nowa 

wiadomość głosowa
 • Migający — połączenie 

przychodzące

 • Włączony (ciągły)  
— połączenie aktywne

 • Migający (powoli)  
— połączenie wstrzymane

 • Migający (szybko)  
— połączenie przychodzące

Włączony — głośnik w użyciu

Włączony — telefon jest wyciszony

Włączony — aktywne połączenie 
konferencyjne

Włączony — nowa wiadomość 
głosowa
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Dzienniki połączeń 
i klawisze szybkiego 
wybierania

Pozycje nazw i numerów

Korzystanie 
z dzienników 
połączeń

Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Naciśnij klawisz , wybierz 

opcję Połączenia nieodebrane, 
Połączenia odebrane lub Połączenia 
wybierane, a następnie wybierz 
numer, pod który chcesz zadzwonić.

 • Naciśnij klawisz , wybierz

opcję Książki telefoniczne > 
Połączenia nieodebrane, Połączenia 
odebrane lub Połączenia wybierane, 
a następnie wybierz numer, który 
chcesz edytować.

 • Naciśnij klawisz , aby 
wybrać numer.

Szybkie 
wybranie 
numeru

Wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Naciśnij klawisz , wybierz 

opcję Klawisze szybkiego 
wybierania i wybierz numer, pod 
który chcesz zadzwonić.

 • Naciśnij klawisz , wybierz 
opcje Książki telefoniczne > 
Klawisze szybkiego wybierania, 
a następnie wybierz numer, pod który 
chcesz zadzwonić.

Usuwanie cyfry Naciśnij klawisz .

Przełączanie się z cyfr 
na litery

Naciśnij klawisz #.

Przełączanie się z wielkich 
liter na małe litery

Naciśnij klawisz #.
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