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Nota Per obtenir resultats òptims, imprimiu 
en paper legal de mida 8,5 x 14".
1  Marcar
Per fer una trucada, agafeu l’auricular i introduïu 
un número. 

Tornar a marcar l’últim número
Despengeu i premeu el botó Retruc .

2  Contestar
Quan rebeu una trucada nova, es mostraran 
els següents indicadors al telèfon:

 • Un indicador lluminós vermell que parpelleja 
a l’auricular.

 • Un botó de línia ambre que parpelleja.

Per respondre la trucada, despengeu l’auricular

3  Bústia de veu
Quan rebeu un missatge nou, es mostraran els 
següents indicadors al telèfon:

 • Un llum vermell fix a l’auricular.

 • Un to de trucada interromput (si està disponible)

Escoltar els missatges
Marqueu el número d’accés a la bústia de veu 
(proporcionat per l’administrador del sistema) 
i seguiu les instruccions de veu per escoltar els 
missatges.

4  Espera
1. Premeu el botó Espera .

2. Per reprendre una trucada en espera, premeu 
el botó Línia verd intermitent o despengeu, 
si l’auricular està penjat.

5  Conferència
1. Des d’una trucada connectada (no en espera), 

premeu i allibereu l’intercanviador per obtenir 
to de trucada.

2. Feu una trucada nova. 
3. Esperi que el destinatari respongui o que soni 
el telèfon.

4. Torneu a prémer i alliberar l’intercanviador.
Una conferència només pot tenir tres participants 
simultanis.

Tregui un participant de la conferència
Quan esteu en conferència, premeu i allibereu 
l’intercanviador per treure l’última persona que 
s’hagi unit a la conferència.

6  Transferència
1. Des d’una trucada connectada (no en espera), 

premeu i allibereu l’intercanviador per obtenir 
to de trucada.

2. Introduïu el número de telèfon del destinatari.

3. Pengeu i es completarà la transferència.

7  Desviar trucades
1. Per desviar trucades de la línia principal a un 

altre número, inicieu la sessió a les pàgines web 
Opcions d’usuari.

2. Aneu a Dispositiu > Configuració de línia.
3. Introduïu el número al qual voleu desviar 

les trucades.
4. Premeu Desar. Si Desviar tot està activar, el botó 

de línia parpelleja en ambre i podeu escoltar un 
to de trucada interromput (si està disponible).

8  Configuració de Volum
La barra de volum està situada a la dreta del teclat.
 • Per ajustar el volum del dispositiu, premeu el 

botó de Volum amunt o avall quan el telèfon 
estigui despenjat.

 • Per ajustar el volum del timbre, premeu el botó 
de Volum amunt o avall quan el telèfon estigui 
penjat o hi hagi una trucada en espera.

 • Per desactivar el so del telèfon mentre està sonant, 
premeu el botó Volum cap avall una vegada 
(si la premeu més d’una vegada s’abaixa el 
volum del timbre).
9  Consells
Com s’utilitza l’intercanviador?
L’intercanviador està situat a la base de descans 
del telèfon. Podeu prémer i alliberar el botó de 
l’intercanviador per activar funcions (penjar 
i despenjar ràpidament) del telèfon.

Com puc controlar les trucades 
múltiples?
Els colors dels botons de línia indiquen l’estat de 
les trucades i us poden ajudar a gestionar trucades 
múltiples:

 • Trucada connectada: verd fix.

 • Trucada en espera: verd parpellejant.

 • Línia compartida en ús en remot: vermell fix.

 • Línia compartida en espera en remot: vermell 
parpellejant. 

 • Trucada d’entrada: ambre intermitent

 • Desviar tot: ambre fix

Com puc accedir a la configuració 
d’administrador?
Despengeu i premeu els botons *, # i 0 
simultàniament per accedir a l’IVR per 
a la configuració d’administrador del telèfon. 
El PIN predeterminat és 24726.

On puc trobar una Guia de l’usuari 
completa?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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