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Megjegyzés A legjobb eredmény érdekében 
ezt a dokumentumot 22 x 36 cm-es 
(legal méretű) papírra nyomtassa.
1 Tárcsázás
A tárcsázáshoz emelje fel a kézibeszélőt, és tárcsázza 
a számot. Vagy:
 • Nyomjon meg egy olyan hívásgombot , amelyik 

nem világít (a jobb oldalon).
 • Nyomja meg az Új hívás funkciógombot.
 • Nyomja meg a (nem világító) fejbeszélő gombot  

vagy kihangosító gombot .

Tárcsázás a híváselőzményekből
A telefonszám beírása közben megjelennek 
a híváselőzményekből azok a számok, amelyek 
megfelelnek a beírt számjegyeknek.

Egy adott szám tárcsázásához koppintson rá duplán, 
vagy görgessen a számra, és nyomja meg a navigációs 
pad Választ gombját.

Az utoljára hívott szám újrahívása
Nyomja meg az Újrahív funkciógombot.

Gyorshívás
Nyomjon meg egy gyorshívó gombot  (ha elérhető). 
Vagy írjon be egy gyorshívó kódot, miközben a kézibeszélő 
le van téve (illetve nincs tárcsahang), majd nyomja meg 
a Gyorshívó funkciógombot. 
A rendszergazda segítségével a Felhasználói beállítások 
weboldalakon beállíthatja a gyorshívókat.

2 Hívás bontása
A hívás befejezéséhez tegye a helyére a kézibeszélőt. Vagy:
 • Nyomja meg az Elenged gombot .
 • Nyomja meg a Hívás vége funkciógombot.
 • Nyomja meg a (világító) fejbeszélő gombot  

vagy kihangosító gombot .
3 Hívás felvétele
Kicsengő hívás  felvételéhez emelje fel a kézibeszélőt. 
Vagy:
 • Nyomja meg a sárgán villogó hívásgombot  

(a jobb oldalon).
 • Nyomja meg a Válaszol funkciógombot.
 • Nyomja meg a (nem világító) fejbeszélő  vagy 

kihangosító gombot .
 • Nyomja meg a navigációs 

pad Választ gombját.  

Hívásvárakoztatás
Ha egy második hívás érkezik, miközben az első hívás aktív, 
megjelenik a második hívást jelző címke.

A második hívás felvételéhez és az első hívás automatikus 
tartásba helyezéséhez nyomja meg a sárgán villogó 
hívásgombot  (a jobb oldalon). 

Több vonal
Több vonal használata esetén a Minden hívás  gomb 
megnyomásával megtekintheti az összes vonal hívásait 
(a régebbiek vannak felül). Ellenkező esetben a telefon 
csak a kiválasztott vonal hívásait jeleníti meg.
Ha tudni szeretné, melyik vonal van kiválasztva, keresse 
meg, hogy melyik vonal címkéjén (a képernyő bal oldalán), 
illetve a fejlécsávon (a képernyő tetején) melyik melléken 
van kék ikon.
A Minden hívás nézet az elsődleges melléket használja.

4 Elnémítás
Az elnémítást az Elnémítás gomb  megnyomásával 
tudja be- és kikapcsolni. Ha az elnémítás be van kapcsolva, 
az Elnémítás gomb pirosan világít.

5 Átirányítás 
Az Átirányítás funkcióval átirányíthat egy kicsengő vagy 
aktív hívást a hangpostára vagy egy másik (a rendszergazda 
által előzetesen beállított) telefonszámra. A tartásba 
helyezett hívást vissza kell vennie, mielőtt átirányíthatná.
Az átirányítás csak a kijelölt hívást befolyásolja. 
Ha szükséges, először görgessen a hívásra, mielőtt 
megnyomná az Átirányítás gombot.

6 Minden hívás 
átirányítása

1. Nyomja meg az Összes tov. funkciógombot.
2. Írjon be egy telefonszámot, válasszon egy 

számot a híváselőzményekből, vagy nyomja 
meg az Üzenetek gombot  (a hangpostára 
való átirányításhoz).

3. Keresse meg az Összes továbbítása ikont  
a képernyőn.

4. A hívásátirányítás visszavonásához nyomja meg 
az Átirányítás kikapcsolva funkciógombot.

A rendszergazda segítségével a Felhasználói beállítások 
weboldalakról távolról irányíthat át hívásokat.

7 Tartás
1. Nyomja meg a Tart gombot . 

Megjelenik a tartás ikon , és a megfelelő hívásgomb 
zölden pulzálni kezd.

2. A kijelölt hívás visszavételéhez nyomja meg a zölden 
pulzáló gombot , a Visszav funkciógombot, vagy 
a navigációs pad Választ gombját. (A Tart gomb újbóli 
megnyomásával nem veszi vissza a hívást.)



8 Ne zavarj
A Ne zavarj állapotot a NeZavar gomb megnyomásával 
tudja be-  és kikapcsolni .
Ha be van kapcsolva a Ne zavarj mód, akkor a telefon 
elnémítja a csengőt, és blokkolhatja a vizuális értesítéseket 
az új hívásokról. 

9 Konferenciabeszélgetés
1. Összekapcsolt  (nem tartott) hívásban nyomja meg 

a Konferencia gombot .
2. Indítson új hívást.
3. Nyomja meg a Konferencia gombot vagy a Konfer 

funkciógombot (mielőtt vagy miután az adott fél 
válaszol).
A konferencia megkezdődik, és a telefonon 
a hívóazonosító helyett a „Konferencia” felirat 
olvasható.

4. Ismételje meg a műveletet a többi résztvevővel is.
A konferencia akkor ér véget, ha minden résztvevő letette.

Tartott hívás hozzáadása konferenciához
1. Összekapcsolt  (nem tartott) hívásban nyomja meg 

a Konferencia gombot .
2. Nyomja meg a konferenciához hozzáadni kívánt 

híváshoz tartozó, zölden pulzáló hívásgombot . 
Vagy ha a tartott hívás egy másik vonalon van, 
nyomja meg az Aktív hívások funkciógombot, 
válasszon egy hívást a listából, és nyomja meg 
a Konfer funkciógombot. 

A konferencia akkor ér véget, ha minden résztvevő letette.

Konferenciabeszélgetés résztvevőinek 
megtekintése és eltávolítása
A konferenciabeszélgetés közben nyomja meg a Részl. mut. 
funkciógombot. Ha el szeretne távolítani egy résztvevőt 
a konferenciabeszélgetésből, jelölje ki a nevét, és nyomja 
meg az Eltáv funkciógombot.
10 Átadás
1. Összekapcsolt  (nem tartott) hívásban nyomja 

meg az Átadás gombot .
2. Hívja fel azt a személyt, akinek a hívást át szeretné 

adni.
3. Nyomja meg az Átadás gombot vagy az Átadás 

funkciógombot (mielőtt vagy miután az adott fél 
válaszol).
Az átadás befejeződött. A telefon képernyőjén 
egy megerősítő üzenet jelenik meg erről.

11 Híváselőzmények
Nyomja meg az Alkalmazások gombot , és válassza 
a Híváselőzmények lehetőséget.
Az utolsó 150 hívás az alábbi hívásokat tartalmazza:
 • Nem fogadott hívások 
 • Tárcsázott hívások 
 • Fogadott hívások 
A tárcsázáshoz koppintson duplán a kívánt hívásra. Vagy 
görgessen a kívánt hívásra, és nyomja meg a navigációs pad 
Választ gombját vagy a Hívás funkciógombot. 
Adott hívás részleteinek megtekintéséhez jelölje ki 
a hívást, és nyomja meg ezeket a funkciógombokat: 
Tovább > Részletek.

Az új nem fogadott hívások megtekintése
Nyomja meg azt a hívásgombot , amely a Nem 
fogadott hívások ikon  mellett van, a képernyő jobb 
oldalán (az ikon tartalmazhatja a nem fogadott hívások 
számát is). A Nem fogadott hívások ikon akkor jelenik 
meg ezen a helyen, ha új (meg nem tekintett) nem fogadott 
hívása van.
A korábbi nem fogadott hívásokat megtekintheti 
a híváselőzmények megnyitásával, majd a Nem 
fogadott hívások funkciógomb megnyomásával.

12 Címtárak
1. Nyomja meg a Kapcsolatok gombot , 

és válasszon egy címtárat.
2. Írja be a keresési feltételt, és nyomja meg az Indít 

funkciógombot.
3. A tárcsázáshoz koppintson duplán a hívni kívánt 

számra. Vagy görgessen a kívánt elemre, és nyomja 
meg a navigációs pad Választ gombját vagy a Hív 
funkciógombot. 
13 Megosztott vonalak
Ha közös vonalat használ egy munkatársával vagy 
a titkárával:
 • Ön és a munkatársa is felveheti a megosztott vonalon 

kicsengő hívást.
 • Ha a munkatársának egy hívása van a megosztott 

vonalon, akkor az Ön telefonján a megosztott vonal 
gombja  pirosan világít, és a hívás megjelenik 
a képernyőn.

 • Amikor a munkatársa tartásba helyez egy hívást, az Ön 
telefonján a hívás gombja  pirosan villog. A hívást 
Ön és a munkatársa is visszaveheti. 

Privát hívások és a Belép funkció
Ön és munkatársa a Titkosítás funkcióval beállíthatja, hogy 
a hívások megjelenjenek a másik személy képernyőjén.
Ha munkatársa nem használja a Titkosítás funkciót, Ön 
a telefonján lévő piros hívásgomb  megnyomásával 
beléphet a megosztott vonalon lévő hívásba, ezzel 
konferenciabeszélgetést létrehozva.

14 Hangposta
Új üzenet jelzése:
 • Folyamatosan világító piros lámpa a kézibeszélőn.
 • Szaggatott sípszó a vonalon (ha engedélyezve van).
 • Hangposta ikon  a vonal címkéje és a hívás gombja 

mellett (tartalmazhatja az üzenetek számát is).

Üzenetek meghallgatása
Nyomja meg az Üzenetek gombot , és kövesse 
a hangutasításokat. Vagy nyomja meg azt a hívásgombot 

, amely a hangposta ikon  mellett van.
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15 Tippek
Mire valók a képernyő melletti gombok?
 • A képernyő bal oldalán lévő gombok a vonal- 

(és szolgáltatás-) gombok. A vonalgombokkal 
módosíthatja a vonalnézetet, de a vonalgombok 
nem befolyásolják az aktív hívásokat.

 • A képernyő jobb oldalán lévő gombok 
a hívásgombok. Minden híváshoz tartozik 
egy hívásgomb. A hívásgombokkal felveheti 
és visszaveheti a hívásokat, illetve megtekintheti 
a hívások részleteit. 

Hogyan kell használni az érintőképernyőt?
 • Elemek kiválasztásához kissé nyomja meg vagy 

koppintsa meg kétszer az elemet (amire éppen 
szükség van) az ujjával vagy egy ceruza radírjával. 

 • Egy lista egy oldallal lentebb görgetéséhez pöccintse 
fel a legalsó elemet.

 • Az érintőképernyő 60 másodpercre való letiltásához 
tartsa nyomva a navigációs pad Választ gombját addig, 
amíg meg nem jelenik a műveletet megerősítő üzenet.

Hogyan lehet elnémítani a telefon csengését?
A telefon csengése közben nyomja meg egyszer a hangerő 
gomb  bal oldalát.

Hogyan lehet a csengőhangot megváltoztatni?
1. Válassza az Alkalmazások  > Beállítások > 

Csengőhang lehetőséget, majd válasszon vonalat, 
és nyomja meg a Szerkesztés funkciógombot.

2. Válasszon csengőhangot, és nyomja meg a Lejátsz, 
majd a Beállítás funkciógombot.

Mire jó a Vissza gomb?
A Vissza gomb  megnyomásával visszaléphet 
az alkalmazásokban és a menükben.

Hol található a teljes felhasználói kézikönyv?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com

	Az első lépések vezetők számára
	Cisco Unified 9971 IP-telefon
	1 Tárcsázás
	2 Hívás bontása
	3 Hívás felvétele
	4 Elnémítás
	5 Átirányítás
	6 Minden hívás átirányítása
	7 Tartás
	8 Ne zavarj
	9 Konferenciabeszélgetés
	10 Átadás
	11 Híváselőzmények
	12 Címtárak
	13 Megosztott vonalak
	14 Hangposta
	15 Tippek


