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Bežné telefónne činnosti
Podržanie hovoru a 
pokračovanie v hovore

Stlačte tlačidlo Podržať alebo 
Obnoviť.

Prepojenie hovoru 
na nové číslo

Stlačte tlačidlo Prepoj a zadajte 
cieľové číslo. Potom znova 
stlačte tlačidlo Prepoj.

Opakované vytáčanie 
čísla

Stlačte tlačidlo Opakuj 
alebo . 

Stlmenie telefónu Stlačte tlačidlo Zvuk vypnutý. 
Ak chcete zapnúť mikrofón, 
stlačte tlačidlo Zvuk zapnutý.

Začatie štandardného 
konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Konfer. Vytočte 
číslo a potom znova stlačte 
tlačidlo Konfer. Opakujte 
postup pre každého účastníka.

Prepojenie klapky Stlačte tlačidlo PrepVše. Zadajte 
číslo, na ktoré chcete prepojiť 
všetky hovory. Nastavenie zrušíte 
stlačením tlačidla PrepVše.

Použitie protokolov 
hovorov

Stlačte Ponuka > História 
hovorov a vyberte protokol 
hovorov. Ak chcete vytočiť číslo, 
zvýraznite položku zoznamu a 
stlačte tlačidlo .

Presunutie hovoru na 
zdieľanej linke medzi 
stolným telefónom a 
bezdrôtovým telefónom

Na telefóne s aktívnym horovom 
stlačte tlačidlo Podrž. Hovor 
spojíte stlačením tlačidla Pokrač 
na druhom telefóne. 
Stručný prehľad
Zariadenie Cisco Unified 
Wireless IP Phone 7920 
pre systém Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)

Bežné telefónne činnosti
Použitie telefónu
Klávesové skratky
Definície tlačidiel
Ikony na obrazovke telefónu
Použitie telefónu

Klávesové skratky

Zapnutie telefónu Stlačte tlačidlo  (červené tlačidlo) 
a držte ho stlačené, kým sa telefón 
nezapne.

Uskutočnenie 
hovoru

Vytočte číslo a potom stlačte tlačidlo 
 (zelené tlačidlo). (Nepočuť 

oznamovací tón).

Prijatie hovoru Stlačte tlačidlo  (zelené tlačidlo).

Zavesenie hovoru Stlačte tlačidlo  (červené tlačidlo).

Prístup k funkciám 
telefónu

Stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo 
 pre danú funkciu. Ak chcete 

zobraziť ďalšie funkcie, použite 
tlačidlo  alebo .

Prístup k 
možnostiam ponuky

Stlačte tlačidlo  (Ponuka) 
a pomocou tlačidla  alebo  
zobrazte ponuky.

Vypnutie telefónu Stlačte tlačidlo  (červené tlačidlo) 
a držte ho stlačené, kým sa telefón 
nevypne.

Zamknutie/
odomknutie 
klávesnice

Stlačte a podržte tlačidlo  (tlačidlo #). 
Zamknutú klávesnicu označuje symbol 

. Ak chcete klávesnicu odomknúť, 
stlačte tlačidlo  a potom OK.

Prepnutie 
zvonenia na 
vibrovanie

Stlačte a podržte tlačidlo  (tlačidlo *). 
Zobrazí sa text „Vibrácie zapnuté“ a 
symbol . Ak chcete aktivovať 
zvonenie, stlačte tlačidlo . Symbol  
sa prestane zobrazovať.

Nastavenie 
hlasitosti 
reproduktoru

Stlačením tlačidla  zobrazíte obrazovku 
hlasitosti. Hlasitosť zvýšite stlačením 
tlačidla  a znížite stlačením tlačidla .

Prístup k 
hlasovým 
správam

Stlačením tlačidla  a jeho podržaním 
na krátku chvíľu sa pripojíte k systému 
hlasových správ.

Opakované 
vytáčanie čísla

Stlačením tlačidla  zobrazíte vytočené 
čísla. Pomocou tlačidla  vyhľadajte 
číslo; potom stlačte tlačidlo .
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Definície tlačidiel
Aktual. Obnovenie obsahu

CallBack Prijatie upozornenia na sprístupnenie 
predtým obsadenej klapky

Detaily Zobrazenie podrobností v zázname

Hlasitosť Nastavenie hlasitosti reproduktoru

IVezmi Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine 
priradenej k vašej skupine

Konfer Vytvorenie konferenčného hovoru

Koniec Odpojenie aktuálneho hovoru

kPrístup Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke 
a vytvorenie konferenčného hovoru

MCID Hlásenie podozrivých hovorov

MeetMe Hosťovanie konferenčného hovoru typu 
Meet-Me

Odkloniť Odoslanie hovoru do systému hlasových 
správ

Odoslať Vyhľadanie položky v adresári

OdpojPK Odpojenie posledného účastníka pridaného 
do konferenčného hovoru

Odstrániť Odstránenie znakov na mieste kurzora pri 
použití funkcie Upraviť

Odstrániť Odstránenie účastníka konferencie

Opakovať Opätovné vytočenie posledného čísla

Parkuj Uloženie hovoru pomocou funkcie 
zaparkovania hovoru

Pokrač Návrat k podržanému hovoru

Ponuka Prístup k ponukám telefónu

Prepoj Prepojenie hovoru

PrepVše Nastavenie alebo zrušenie presmerovania 
hovorov

Prijať Prijatie hovoru

Prístup Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke

PrmPrep Vzájomné prepojenie dvoch hovorov

QRT Odoslanie informácií o problémoch 
s hovormi správcovi systému
Použitie tlačidiel rýchlej voľby

SkrVoľb Vytočenie čísla pomocou indexového čísla 
rýchlej voľby

Služby Prístup k telefónnym službám

Spojiť Spojenie viacerých hovorov na jednej linke 
a vytvorenie konferenčného hovoru

SVezmi Prijatie hovoru zvoniaceho v inej skupine

Uložiť Uloženie vybratých nastavení

Upraviť Upravenie čísla v protokole hovorov

Vezmi Prijatie hovoru vo vašej skupine

Volaj Uskutočnenie nového hovoru

Volať Vytočenie telefónneho čísla

Vybrať Výber položky na obrazovke

Zmazať Odstránenie záznamov alebo nastavení

ZozKonf Zobrazenie zoznamu účastníkov 
konferencie

Zoznam Prístup k možnostiam ponuky telefónneho 
zoznamu

Zrušiť Zrušenie akcie alebo zatvorenie obrazovky 
bez použitia zmien

Zvuk 
vypnutý/
Zvuk zapnutý

Stíšenie zvuku hovoru/vypnutie stíšenia

Nastavenie 
tlačidiel 
rýchlej voľby

Vyberte Ponuka > Adresár > Telefónny 
zoznam > Rýchla voľba. Prejdite na 
položku rýchlej voľby bez symbolu . 
Stlačte tlačidlo Detaily, potom Upraviť 
a zadajte telefónne číslo. 

Použitie 
tlačidiel 
rýchlej voľby

Číslo rýchlej voľby sa sprístupňuje 
stlačením a podržaním tlačidla  
(tlačidlá 2 – 9).
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Ikony na obrazovke 
telefónu

Vytváranie položiek telefónneho 
zoznamu

Stavy linky a hovoru
Presmerovanie hovorov je zapnuté

Podržaný hovor

Spojený hovor

Prichádzajúci hovor

Telefónna linka

Ďalšie funkcie
Číslo rýchlej voľby je nakonfigurované.

Služby sú nakonfigurované.

Linka s indikátorom obsadenej linky sa používa.

Linka s indikátorom obsadenej linky je neaktívna.

Indikátor obsadenej linky nie je pre túto linku 
k dispozícii.

Vyberte Ponuka > Adresár > Telefónny zoznam > Pridať. 
Prejdite na položku so záznamom, vyberte ju a stlačte tlačidlo 
Upraviť. 

Zadajte meno a telefónne číslo pomocou klávesnice 
a nasledujúcich klávesových skratiek:
Text: Správny znak zadáte stlačením číselného tlačidla 1 až 
3 krát; medzera sa zadáva stlačením tlačidla  alebo . 
Veľké písmená: Medzi veľkými a malými písmenami sa 
prepína stlačením tlačidla . V pravej časti obrazovky 
sa zobrazí symbol  alebo .
Čísla: Stlačte číselné tlačidlo štyrikrát. 
Symboly: Stlačením tlačidla  zobrazíte tabuľku 
symbolov. Pomocou šípok vyhľadajte požadovaný symbol 
a vložte ho stlačením tlačidla Použiť.
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