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Tasques telefòniques habituals
Posar una trucada 
en espera/recuperar 
una trucada

Premeu Espera o Cont.

Transferir una 
trucada a un 
número nou

Premeu Trnsf., introduïu el 
número de destinació i torneu a 
prémer Trnsf.

Tornar a trucar a 
un número

Premeu Retruc. o .

Posar en silenci el 
telèfon

Premeu MuteOn. Per encendre 
el micròfon, premeu MuteOff.

Iniciar una trucada 
de conferència 
estàndard

Premeu Confr. Marqueu un 
número i premeu Confr. un 
altre cop. Repetiu aquesta acció 
amb cada participant.

Desviar a una altra 
extensió

Premeu DsvInc. Marqueu 
el número de telèfon al qual 
voleu desviar totes les trucades. 
Per cancel·lar aquesta acció, 
premeu DsvInc.

Utilitzar els 
registres de 
trucades

Trieu Menú > Registre trucades 
per seleccionar un registre de 
trucades. Per marcar, ressalteu 
un llistat i premeu.

Passar una trucada 
en una línia 
compartida 
del telèfon de 
l’escriptori al 
telèfon inalàmbric, 
i a l’inrevés

Al telèfon amb la trucada 
activa, premeu Espera. A l’altre 
telèfon, premeu Cont. per 
connectar amb la trucada . 
Referència ràpida
Telèfon IP inalàmbric 
Cisco Unified 7920 
per a Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)
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Ús del telèfon

Tecles de mètode abreujat

Definicions de les tecles 
programades

Icones de la pantalla del telèfon
Ús del telèfon

Tecles de mètode abreujat

Engegar el telèfon Mantingueu premuda  (tecla 
roja) fins que s’engegui el telèfon.

Realitzar una 
trucada

Marqueu el número i premeu 
 (tecla verda). (No hi ha to de 

marcatge).

Contestar una 
trucada

Premeu  (tecla verda).

Penjar una 
trucada

Premeu  (tecla roja).

Accedir a les 
funcions del 
telèfon

Premeu  o  (tecla 
programada) perquè aparegui la 
funció. Utilitzeu  o  per veure 
altres funcions.

Accedir a les 
opcions del menú

Premeu  (Menú) i utilitzeu 
 o  per veure els menús.

Apagar el telèfon Mantingueu premuda  (tecla 
roja) fins que s’apagui el telèfon.

Bloquejar/
desbloquejar 
el teclat

Mantingueu premuda  (tecla #). 
 indica que el teclat està 

bloquejat. Per desbloquejar-lo, 
premeu  i Acceptar.

Alternar entre 
el timbre i la 
vibració

Mantingueu premuda  (tecla *). 
Apareixen “Vibració activada” i . 
Per activar el timbre, premeu  
i  desapareix.

Ajustar el 
volum de 
l’altaveu

Premeu  per accedir a la pantalla 
del volum. Premeu  per augmentar 
o  per disminuir el volum.

Accedir als 
missatges de 
veu

Mantingueu premuda  un 
moment per connectar-vos al sistema 
de missatgeria de veu.

Tornar a 
trucar a un 
número

Premeu  per veure els números 
marcats. Premeu  per localitzar el 
número i, a continuació, premeu .
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Definicions de les tecles 
programades
Actual. Actualitzar el contingut.

Agenda Accedir a les opcions del menú de 
l’agenda.

Aparcar Guardar una trucada mitjançant Aparcar 
trucada.

Canc. Cancel·lar una acció o sortir d’una 
pantalla sense aplicar els canvis.

CaptAs Contestar una trucada que sona en un 
altre grup associat al vostre.

CaptGr Contestar una trucada que sona en un 
altre grup.

Captura Contestar una trucada del grup propi.

Confr. Crear una trucada de conferència.

Connect. Connectar diverses trucades en curs en 
una sola línia per a crear una trucada de 
conferència.

Cont. Reprendre una trucada en espera.

Contestar Contestar una trucada.

Desviar Enviar una trucada al sistema de 
missatgeria de veu.

Detall Mostrar els detalls d’un registre.

DsvInc Configurar/anul·lar el desviament de 
trucades.

EditNúm Editar un número d’un registre de 
trucades.

Eliminar Eliminar caràcters en la posició del 
cursor en utilitzar EditNúm.

EliUltTr Treure l’últim usuari afegit a una trucada 
de conferència.

Enviar Cercar un llistat de directori.

Esborr. Esborrar registres o configuracions.

FiTruc. Desconnectar la trucada en curs.

Guardar Desar la configuració escollida.

IdTrMali Denunciar trucades sospitoses.
Ús de les tecles de drecera de marcatge 
ràpid

IntruCf Connectar-vos a una trucada d’una línia 
compartida i establir una trucada de 
conferència.

Intrusió Connectar-vos a una trucada d’una línia 
compartida.

LlistCnf Veure els participants d’una conferència.

MarcAbr Marcar mitjançant un número d’índex de 
marcatge ràpid.

Marcar Marcar un número de telèfon.

Meet-Me Organitzar una trucada de conferència 
Meet-Me.

Menú Accedir als menús del telèfon.

MuteOn/
MuteOff

Silenciar una trucada/deshabilitar silenci.

NovaTruc Fer una trucada nova.

QRT Enviar problemes de les trucades a 
l’administrador del sistema.

RetrTruc Rebre un avís quan una extensió 
ocupada estigui disponible.

Retruc. Tornar a marcar l’últim número.

Selecc. Seleccionar un element de la pantalla.

Svcs Accedir als serveis del telèfon.

Treure Treure un participant d’una conferència.

Trnsf. Transferir una trucada.

TrsfDir Transferir dues trucades entre elles.

Volum Ajustar el volum de l’altaveu.

Configurar les 
tecles de drecera 
de marcatge 
ràpid

Seleccioneu Menú > Directori > 
Agenda > Marcatge ràpid. 
Desplaceu-vos fins a un element de 
marcatge ràpid sense . Premeu 
Detall i, a continuació, Editar i 
introduïu un número de telèfon. 

Utilitzar les tecles 
de drecera de 
marcatge ràpid

Mantingueu premuda  (tecles 
del 2 al 9) per accedir al número de 
marcatge ràpid.
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Icones de la pantalla del telèfon

Creació d’entrades de l’agenda

Estat de línia o trucada

Desviament de trucades activat

Trucada en espera

Trucada connectada

Trucada entrant

Línia de telèfon

Altres funcions

Número de marcatge ràpid configurat

Serveis configurats

Línia BLF en ús

La línia BLF està inactiva

L’indicador BLF no està disponible per a 
aquesta línia

Seleccioneu Menú > Directori > Agenda > Agregar. 
Desplaceu-vos fins a l’element d’entrada, 
seleccioneu-lo i premeu Editar. 

Introduïu el nom i el número de telèfon mitjançant el 
teclat i aquestes tecles de mètode abreujat:
Text: Premeu la tecla numèrica d’un a tres cops fins 
que aparegui el caràcter correcte; per als espais, 
premeu  o . 
Majúscules: Premeu  per canviar de majúscules a 
minúscules.  o  apareix a la part dreta de 
la pantalla.
Números: Premeu la tecla numèrica 4 cops. 
Símbols: Premeu  perquè aparegui la taula de 
símbols. Utilitzeu les fletxes per localitzar el símbol 
que voleu i premeu Utilitzar per introduir el símbol.
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