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El telèfon 

 

1.  Indicador lluminós (LED) i port d’auricular 
2.  Botó d’altaveu
3.  Botons de tecla variable, clúster de navegació 

i botons de control de trucada 
4.  Teclat
5.  Botons del costat esquerre

Encendre el telèfon 

Manteniu premut el botó Encesa/Finalitzar trucada  
fins que s’il·lumini el LED vermell. 

Apagar el telèfon 
1.  Manteniu premut el botó Encesa/Finalitzar trucada 

 durant 4 segons.
2.  Premeu Apagar.

Fer una trucada 
1.  Introduïu un número de telèfon.

2.  Premeu Respondre/Enviar  .

Contestar una trucada 

Premeu Respondre o Respondre/Enviar  .

Posar una trucada en espera 
1.  Accediu a l’aplicació Telèfon.
2.  Premeu Espera.

Veure les trucades recents 
1.  Accediu a l’aplicació Recents.
2.  Seleccioneu Recents.
3.  Seleccioneu una línia o Tots els recents.

Transferir una trucada a una altra persona 
1.  Accediu a l’aplicació Telèfon.

2.  Premeu Més  i seleccioneu Transferir.
3.  Marqueu el número de telèfon al qual voleu trucar 

o seleccioneu una entrada de les trucades recents.
4.  Premeu Transferir.

Afegir unaaltra persona a una trucada 
1.  Accediu a l’aplicació Telèfon.

2.  Premeu Més  i seleccioneu Conferència.
3.  Feu alguna d’aquestes accions:

•	 Marqueu un número i espereu fins que us 
contestin.

•	 Seleccioneu una entrada de la llista de recents 
i espereu fins que us contestin.

•	 Seleccioneu una altra trucada retinguda a la 
mateixa línia.

•	 Premeu la tecla de navegació dreta, seleccioneu 
una línia i seleccioneu una trucada retinguda en 
aquesta línia.

4.  Premeu Combinar.

Silenciar l’àudio 

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

Fer una trucada amb auriculars 
1.  Accediu a l’aplicació Telèfon.
2.  Seleccioneu una línia.
3.  Introduïu un número de telèfon.

4.  Premeu Respondre/Enviar  .
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Fer una trucada amb l’altaveu del telèfon 

1.  Manteniu premut  per activar l’altaveu. 
2.  Marqueu el número de telèfon. 

3.  Premeu Respondre/Enviar  per fer la trucada. 

4.  Manteniu premut  un altre cop per desactivar el 
mode d’altaveu. 

Accedir al servei de correu de veu 

1.  Manteniu premut el botó 1 .
2.  Seguiu les indicacions.

Desviar les trucades del telèfon 
1.  Accediu a l’aplicació Telèfon.
2.  Seleccioneu una línia.

3.  Premeu Més  i seleccioneu Desviar tot.
4.  Introduïu el número de telèfon al qual voleu rebre les 

trucades o seleccioneu una entrada de la llista de 
trucades recents.

Desactivar el desviament de trucades al 
telèfon 
1.  Accediu a l’aplicació Telèfon.
2.  Seleccioneu la línia amb el desviament de 

trucades activat.

3.  Premeu Més  i seleccioneu Desv. des..

Ajustar el volum d’una trucada 

Premeu Volum  amunt i avall per ajustar el 
volum mentre preneu part d’una trucada. 

Ajustar el volumdel timbre 

Premeu Volum  amunt i avall per ajustar el 
volum del timbre quan soni el telèfon. 

Canviar la melodia 
1.  Accediu a l’aplicació Configuració.
2.  Seleccioneu Configuració del telèfon > Sons > Melodia 
3.  Seleccioneu una línia.
4.  Ressalteu una melodia.
5.  Premeu Reproduir per escoltar la melodia.
6.  Premeu Seleccionar per utilizar la melodia.

Ajustar la brillantor de la pantalla 
1.  Accediu a l’aplicació Configuració.
2.  Seleccioneu Configuració del telèfon > Pantalla > 

Brillantor 
3.  Utilitzeu les tecles de fletxa del clúster de navegació 

per ajustar la brillantor.
4.  Premeu Guardar.

Canviar la mida del text 
1.  Accediu a l’aplicació Configuració.
2.  Seleccioneu Configuració del telèfon > Pantalla > Mida 

del text 
3.  Seleccioneu l’ajustament que vulgueu.

Canviar el temps d’espera de visualització 
en pantalla 
1.  Accediu a l’aplicació Configuració.
2.  Seleccioneu Configuració del telèfon > Pantalla > Repòs.
3.  Seleccioneu l’ajustament de temps que vulgueu.

Carregar la bateria amb la font 
d’alimentació de CA 
1.  Connecteu el cable USB a la part inferior del telèfon 

amb els pins alineats. 
2.  Connecteu el cable USB a l’adaptador de corrent.
3.  Connecteu l’adaptador de corrent a un endoll.

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-8800-series/tsd-products-support-translated-end-
user-guides-list.html (en anglès).

  

Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques 
comercials registrades de Cisco o els seus afiliats als Estats Units 
i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de 
Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les 
marques comercials de tercers que s’esmenten pertanyen als seus 
propietaris respectius. L’ús de la paraula “soci” no implica una relació 
d’associació entre Cisco i l’altra empresa. (1110R)
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