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Typowe funkcje telefonu
Nawiązywanie połączenia Podnieś słuchawkę przed lub 

po wybraniu numeru.

Ponowne wybieranie 
numeru

Naciśnij klawisz Powtórz.

Przełączenie na słuchawkę 
podczas połączenia

Podnieś słuchawkę.

Przełączenie na układ 
głośnomówiący lub zestaw 
nagłowny podczas 
połączenia

Naciśnij klawisz  lub 
 i odłóż słuchawkę.

Wyciszenie i wyłączenie 
wyciszenia połączenia

Naciśnij klawisz .

Wyświetlanie historii 
połączeń

Naciśnij klawisz  > 
Historia połączeń. 

Zawieszanie i wznawianie 
połączenia

Naciśnij klawisz , aby 
zawiesić połączenie. Naciśnij 
go ponownie, aby wznowić 
połączenie.

Przekazywanie połączenia 
na nowy numer

Naciśnij klawisz , 
wprowadź numer telefonu, 
a następnie naciśnij ten klawisz 
ponownie.

Nawiązanie połączenia
przez interkom

Naciśnij przycisk Interkom, 
a następnie wprowadź numer, 
jeśli trzeba. Zacznij mówić po 
usłyszeniu sygnału.

Rozpoczynanie 
standardowego połączenia 
konferencyjnego

Naciśnij klawisz , połącz 
się z uczestnikiem, a następnie 
ponownie naciśnij ten sam 
klawisz.

Wyciszenie dzwonka 
połączenia przychodzącego

Naciśnij raz dolną część 
przycisku głośności.
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Cisco IP Phone 7821, 7841 
i 7861 dla systemu Cisco 
Unified Communications 
Manager 10.0 (SIP)

Klawisze programowe
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Przyciski
Typowe funkcje telefonu
Klawisze programowe
Wszystkie Wyświetlenie listy wszystkich nieodebranych, 

wykonanych i odebranych połączeń.

Odbierz Odbieranie połączenia.

Zastosuj Potwierdzenie wyboru sygnału dzwonka.

Połącz Zainicjowanie połączenia.

Oddzwoń Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty 
numer jest już dostępny.

Anuluj Anulowanie czynności lub zakończenie 
bez stosowania zmian.

Wyczyść Wyczyszczenie wszystkich wartości.

Usuń Usunięcie pozycji z historii połączeń.

Usuń poł Usunięcie połączenia z historii połączeń.

Szczegóły Otwarcie ekranu Szczegóły dotyczącego 
rekordu połączenia konferencyjnego 
w historii połączeń nieodebranych, 
wykonanych i odebranych.

Połącz Nawiązanie połączenia z wybranym numerem.

Przekieruj Wysłanie lub przekierowanie połączenia 
do poczty głosowej lub na ustalony numer 
telefonu.

Edycja Zmiana nazwy/nazwiska lub adresu e-mail.

Edycja Modyfikowanie numeru.

Wyjście Powrót do poprzedniego widoku.

Przek
Wsz/Przek
Wył

Skonfigurowanie/anulowanie 
przekierowywania połączeń.

PrzejmGr Odbieranie połączenia z innej grupy na 
innej linii.

Wyloguj Wylogowanie z osobistej książki telefonicznej.

PokKonf Utworzenie połączenia typu Pokój 
Konferencyjny.

Nieodeb. Otwarcie historii nieodebranych połączeń.

Więcej Wyświetlenie dodatkowych klawiszy 
programowych.

http://www.cisco.com/go/trademarks


NowePoł Nawiązanie nowego połączenia.

OK Potwierdzenie wyboru.

PrzejmI Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie 
powiązanej.

Parkuj Zachowanie połączenia.

Odtwórz Odtworzenie dzwonka.

Przejmij Odebranie połączenia dzwoniącego 
na innym telefonie w ramach grupy.

Powtórz Ponowne wybranie ostatniego numeru.

Usuń Usunięcie uczestnika konferencji lub 
pozycji na liście.

Zapisz Zapisanie wybranych ustawień.

Szukaj Wyszukiwanie pozycji w książce 
telefonicznej.

Wybierz Wybranie zaznaczonej opcji.

Ustaw Ustawienie dzwonka.

Wyślij Wprowadzanie informacji o użytkowniku.

Zamień Przełączanie między dwoma trwającymi 
połączeniami.

Aktual. Modyfikacja pozycji w osobistej książce 
telefonicznej.

>> Przesuwanie kursora po wprowadzonych 
znakach.

Klawisz Backspace do usuwania znaków.

Przejdź wstecz.
Ikony na wyświetlaczu 
telefonu

Słuchawka podniesiona

Słuchawka odłożona

Trwające połączenie

Połączenie przychodzące

Połączenie nieodebrane

Połączenie odebrane

Połączenie wykonane

Połączenie zawieszone / wznowienie połączenia

Ikony funkcji
(Jeśli są dostępne w telefonie)

Wiadomość oczekująca

Linia wspólna w użyciu

Linia szybkiego wybierania

Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia jest 
używana)

Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia jest wolna)

Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia dzwoni) 

Wskaźnik stanu linii (monitorowana linia ma 
włączoną funkcję „Nie przeszkadzać”)
Przyciski 

Skrócone instrukcje obsługi telefonów Cisco IP Phone są 
dostępne na tej stronie:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_
guide_list.html

Aplikacje

Kontakty

Wiadomości

Przekaż

Zawieś/Wznów

Konferencja

Głośność

Zestaw głośnomówiący

Wycisz

Zestaw nagłowny

Przycisk wyboru
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