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El telèfon
Telèfon IP 7841 de Cisco 

1  Trucada entrant o indicador de bústia de veu

2  Botons de línia i funció

3  Tecles programades

4  Navegació

5  Espera, Transferir i Conferència

6  Altaveu, auriculars i silenci

7  Bústia de veu, Aplicacions i Directori

8  Volum

Botons de línia i funció 
Utilitzeu els botons de línia i funció per visualitzar les trucades 
a una línia o accedir a funcions com ara Marcatge ràpid. 

Els botons s'il·luminen per indicar-ne l'estat:

 x  Verd fix: trucada activa

 x  Verd intermitent: trucada en espera

 x  Ambre fix: línia privada en ús

 x  Ambre intermitent: trucada entrant

 x  Vermell fix: línia remota en ús

 x  Vermell intermitent: línia remota en espera

Fer una trucada 
Introduïu un número i despengeu l'auricular.

Contestar una trucada 
Premeu el botó ambre intermitent.

Posar una trucada en espera 

1. Premeu Espera . 
2. Per reprendre una trucada en espera, torneu 

a prémer Espera. 

Visualitzar les trucades recents 

1. Premeu Aplicacions . 
2. Desplaceu-vos i seleccioneu Recents.
3. Seleccioneu la línia que vulgueu veure. 

Afegir una altra persona a una trucada 
(7811)

1. A una trucada activa, premeu Conferència .
2. Premeu Trucades, seleccioneu una trucada en espera i, 

a continuació, premeu Sí.

Afegir una altra persona a una trucada 
(7821, 7841, 7861) 

1. A una trucada activa, premeu Conferència .
2. Seleccioneu una trucada en espera i, a continuació, 

premeu Sí.
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Transferir una trucada a una altra persona 
1. Quan la trucada no estigui en espera, premeu 

Transferir  . 
2. Introduïu el número de telèfon de l'altra persona. 
3. Torneu a prémer Transferir. 

Fer una trucada amb auriculars 
1. Connecteu uns auriculars.
2. Introduïu un número mitjançant el teclat. 

3. Premeu Auriculars .

Fer una trucada amb l'altaveu 
1. Introduïu un número mitjançant el teclat. 

2. Premeu Altaveu .

Silenciar l'àudio 

1. Premeu Silenci . 
2. Premeu Silenci un altre cop per tornar a activar el so. 

Escoltar els missatges de veu 

Premeu Missatges  i seguiu les indicacions de veu. 
Per comprovar els missatges d'una línia específica, premeu 
primer el botó de línia. 

Desviar totes les trucades 
1. Seleccioneu una línia i premeu Dsv Tot.
2. Marqueu el número al qual voleu fer el desviament 

o premeu Bústia de veu.
3. Per tornar a rebre trucades, premeu Desv. des. 

Ajustar el volum d'una trucada 

Premeu Volum  amunt o avall per ajustar 
el volum de l'auricular, l'altaveu o els auriculars mentre 
utilitzeu el telèfon. 

Ajustar el volumde la melodia 

Premeu Volum  amunt i avall per ajustar 
el volum de la melodia mentre no estigueu utilitzant el telèfon. 

Canviar la melodia 

1. Premeu Aplicacions . 
2. Seleccioneu Preferències > Melodia.
3. Seleccioneu una línia.
4. Desplaceu-vos per la llista de melodies i premeu Reproduir 

per escoltar-ne una mostra. 
5. Premeu Conjunt i Aplicar per desar la selecció. 

Ajustar el contrast de la pantalla 

1. Premeu Aplicacions . 
2. Seleccioneu Preferències > Contrast.
3. Premeu cap amunt per augmentar el contrast o cap 

avall per disminuir-lo.
4. Premeu Guardar.

Ajustar la retroil·luminació de la pantalla 

1. Premeu Aplicacions . 
2. Seleccioneu Preferències > Retroil·luminació.
3. Premeu Activat per activar la retroil·luminació o Desactivat 

per desactivar-la. 

Guia de l'usuari 
Consulteu la guia de l'usuari completa a http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-
phone-7800-series/products-user-guide-list.html (en anglès).

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html
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