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Uwaga Najlepiej wydrukować na papierze 
o rozmiarze 8,5 x 14 cali 
(w formacie Legal).
1  Nawiązywanie 
połączenia

Aby nawiązać połączenie, podnieś słuchawkę i wprowadź 
numer. Lub też:
 • Naciśnij niepodświetlony przycisk sesji  

(po prawej stronie).
 • Naciśnij klawisz programowy Nowe połączenie.
 • Naciśnij (niepodświetlony) przycisk słuchawek  

lub głośników .

Wybieranie numeru z historii połączeń
Przy wprowadzaniu numeru telefonu wyświetlane są 
pasujące numery z historii połączeń. 

Aby nawiązać połączenie, wybierz numer i naciśnij 
przycisk Wybierz na klawiaturze nawigacyjnej lub 
klawisz programowy Połączenie.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Naciśnij klawisz programowy Powtórz. 

Szybkie wybieranie
Naciśnij przycisk szybkiego wybierania  (o ile jest 
dostępny). Ewentualnie wprowadź kod szybkiego wybierania 
w trybie oczekiwania (brak sygnału wybierania), a następnie 
naciśnij klawisz programowy Szybkie wybieranie. 
Administrator systemu może pomóc w wyborze ustawień 
szybkiego wybierania za pomocą stron Opcje użytkownika.

2  Rozłączanie
Aby zakończyć połączenie, odłóż słuchawkę. Lub też:
 • Naciśnij przycisk Zwolnij .
 • Naciśnij klawisz programowy Zakończ połączenie.
 • Naciśnij (podświetlony) przycisk słuchawek  

lub głośników .
3  Odbieranie połączenia
Aby odebrać połączenie , podnieś słuchawkę. Lub też:
 • Naciśnij migający na żółto przycisk sesji  

(z prawej strony).
 • Naciśnij klawisz programowy Odbierz.
 • Naciśnij (niepodświetlony) przycisk słuchawek  

lub głośników .
 • Naciśnij przycisk Wybierz    

na klawiaturze nawigacyjnej.  

Połączenie oczekujące
Jeśli w trakcie rozmowy zostanie wykryte następne 
połączenie, zostanie wyświetlona kolejna etykieta sesji.

Aby odebrać drugie połączenie, automatycznie 
przestawiając aktualne połączenie w tryb oczekiwania, 
naciśnij migający na żółto przycisk sesji  
(po prawej stronie).

Większa liczba linii
Jeśli korzystasz z większej liczby linii, pamiętaj 
o następujących podstawowych zasadach:
 • Naciśnij przycisk Wszystkie połączenia , 

aby przejrzeć wszystkie połączenia na wszystkich 
liniach (zaczynając od najstarszych). W innym przypadku 
telefon wyświetli połączenia tylko dla aktualnie wybranej 
linii. Przy korzystaniu z większej liczby linii zaleca się 
używanie widoku Wszystkie połączenia.
 • Wybraną linię wskazuje niebieska ikona na etykiecie 
linii oraz numer wewnętrzny linii na pasku nagłówka. 
(W widoku Wszystkie połączenia jest wyświetlany 
główny numer wewnętrzny).

 • Naciśnij przycisk linii lub przycisk Wszystkie 
połączenia w dowolnym momencie, aby przełączać się 
między widokami. Nie ma to wpływu na połączenia.

4  Wyciszanie połączenia
Naciśnij przycisk Wycisz , aby włączać i wyłączać 
wyciszenie. Jeśli wyciszenie jest aktywne, przycisk Wycisz 
świeci na czerwono.

5  Zawieszanie 
połączenia

1. Naciśnij przycisk Zawieś . 
Zostanie wyświetlona ikona zawieszenia połączenia 

, a przycisk sesji zacznie migać na zielono.
2. Aby wznowić wstrzymaną rozmowę, naciśnij migający 

zielony przycisk , klawisz programowy Wznów 
lub przycisk Wybierz na klawiaturze nawigacyjnej.

6  Przekierowywanie 
wszystkich połączeń

1. Naciśnij klawisz programowy Przek. wsz.
2. Wprowadź numer telefonu, wybierz numer z Historii 

połączeń lub naciśnij przycisk Wiadomości  
(aby przekierować połączenie do poczty głosowej).

3. Znajdź ikonę Przek. wsz.  na ekranie.
4. Aby anulować przekierowywanie połączeń, naciśnij 

klawisz programowy Wyłącz przekierowywanie.
Administrator systemu może pomóc w zdalnym 
przekierowywaniu połączeń za pomocą stron 
Opcje użytkownika.



7  Nie przeszkadzać
Naciśnij przycisk Nie przeszkadzać (jeśli jest dostępny), 
aby włączyć  lub wyłączyć  tryb Nie przeszkadzać.
Kiedy tryb Nie przeszkadzać jest aktywny, dzwonek 
zostaje wyciszony, a wizualne powiadomienia 
o nowych połączeniach mogą zostać zablokowane.

8  Połączenie 
konferencyjne

1. Przy aktywnym połączeniu  (niezawieszonym) 
naciśnij przycisk Konferencja .

2. Nawiąż nowe połączenie.
3. Naciśnij przycisk Konferencja lub klawisz programowy 

Konferencja (przed odebraniem lub po odebraniu 
rozmowy).
Rozpocznie się połączenie konferencyjne, a telefon 
wyświetli komunikat „Konferencja” zamiast ID 
abonenta dzwoniącego.

4. Powtórz opisane powyżej czynności, aby dodać 
kolejnych uczestników.

Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożą 
słuchawki.

„Konferencja trwa” — zawieszone połączenie
1. Przy aktywnym połączeniu  (niezawieszonym) 

naciśnij przycisk Konferencja .
2. Naciśnij migający zielony przycisk sesji  

dla zawieszonego połączenia, które chcesz dodać. 
Jeśli zawieszone połączenie odbywa się na innej linii, 
naciśnij klawisz programowy Aktywne połączenia, 
wybierz połączenie z listy i naciśnij klawisz 
programowy Konferencja. 

Konferencja kończy się, gdy wszyscy uczestnicy odłożą 
słuchawki.

Przeglądanie i usuwanie uczestników 
konferencji
Podczas konferencji naciśnij klawisz programowy Szczegóły. 
Aby usunąć uczestnika z konferencji, podświetl jego nazwę 
i naciśnij przycisk Usuń.
9  Przekazywanie 
połączenia

1. Przy aktywnym połączeniu  (niezawieszonym) 
naciśnij przycisk Przekaż .

2. Nawiąż połączenie z odbiorcą docelowym.
3. Poczekaj, aż odbiorca odbierze połączenie lub przejdź 

do kroku 4 w trakcie dzwonienia.
4. Naciśnij przycisk Przekaż lub klawisz programowy 

Przekaż.
Przekazywanie zostanie zakończone. Na ekranie 
telefonu zostanie wyświetlone potwierdzenie.

10  Przekierowywanie 
połączenia 

Naciśnij klawisz programowy Przekieruj, aby 
przekierować przychodzące lub aktywne połączenie 
do poczty głosowej (lub do innego numeru telefonu 
skonfigurowanego przez administratora systemu). 
Aby możliwe było użycie funkcji Przekieruj, 
wstrzymana rozmowa musi zostać najpierw wznowiona.
Funkcja Przekieruj wpływa tylko na podświetlone 
połączenie. Jeśli to konieczne, wybierz właściwe 
połączenie przed naciśnięciem klawisza Przekieruj.

11  Historia połączeń
Naciśnij przycisk Aplikacje  i wybierz opcję 
Historia połączeń. 
Zostanie wyświetlonych 150 ostatnich połączeń:
 • Połączenia nieodebrane 
 • Połączenia wybierane 
 • Połączenia odebrane 
Aby nawiązać połączenie, wybierz numer i naciśnij przycisk 
Wybierz na klawiaturze nawigacyjnej lub klawisz 
programowy Połączenie. 
Aby przejrzeć szczegóły połączenia, naciśnij klawisze 
programowe: Więcej > Szczegóły.

Przeglądanie nowych nieodebranych połączeń
Naciśnij przycisk sesji  znajdujący się obok ikony 
Połączenia nieodebrane  z prawej strony ekranu (ikona 
może także wskazywać liczbę nieodebranych połączeń). 
Ikona Połączenia nieodebrane jest widoczna, kiedy pojawią 
się (jeszcze niewyświetlone) nieodebrane połączenia. 
Możesz też przeglądać historię połączeń nieodebranych, 
otwierając historię połączeń i naciskając klawisz 
programowy Połączenia nieodebrane.
12  Książki telefoniczne
1. Naciśnij przycisk Kontakty  i wybierz książkę 

telefoniczną.
2. Wprowadź kryteria wyszukiwania i naciśnij przycisk 

Wyślij.
3. Wybierz listę i naciśnij przycisk Połącz.

13  Linie wspólne
Jeśli dzielisz linię ze współpracownikiem:
 • Obaj użytkownicy mogą odebrać przychodzące 

połączenie na linii wspólnej.
 • Jeśli współpracownik odbiera połączenie na linii 

wspólnej, klawisz linii wspólnej  świeci na 
czerwono, a na ekranie jest wyświetlana informacja 
o połączeniu.

 • Jeśli współpracownik wstrzyma połączenie, przycisk 
sesji  na telefonie będzie migać na czerwono. 
Możesz wznowić połączenie lub poczekać, aż zrobi 
to współpracownik. 

 • Jeśli współpracownik włączy funkcję Prywatność, 
informacje o jego połączeniach nie będą wyświetlane.

14  Poczta głosowa
Wskaźniki nowych wiadomości:
 • Stałe czerwone światło na słuchawce.
 • Przerywany sygnał wybierania na linii (jeśli został 

włączony).
 • Ikona poczty głosowej  obok etykiety linii i przycisku 

sesji (może wskazywać liczbę wiadomości).

Odsłuchiwanie wiadomości
Naciśnij przycisk Wiadomości  i postępuj zgodnie 
z komunikatami głosowymi. Ewentualnie naciśnij przycisk 
sesji  znajdujący się obok ikony poczty głosowej .
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15  Wskazówki
Do czego służą przyciski znajdujące się obok 
ekranu?
 • Przyciski znajdujące się po lewej stronie ekranu 

to przyciski linii (i funkcji). Przyciski linii zmieniają 
widoki linii, ale nie wpływają na połączenia.

 • Przyciski po prawej stronie ekranu to przyciski sesji. 
Każde połączenie jest związane z jednym przyciskiem 
sesji. Przyciski służą do odbierania i wznawiania 
połączeń lub do przeglądania szczegółowych 
informacji o połączeniu. 

Jak wyciszyć dzwoniący telefon?
Kiedy dzwoni telefon, naciśnij jeden raz lewą stronę 
przycisku głośności .

Jak zmienić sygnał dzwonka?
1. Wybierz kolejno opcje Aplikacje  > 

Preferencje > Sygnał dzwonka, a następnie 
wybierz linię i naciśnij przycisk Edytuj.

2. Wybierz sygnał dzwonka i naciśnij przycisk 
Odtwórz, a następnie przycisk Ustaw.

Jak zmienić tapetę? 
Wybierz kolejno opcje Aplikacje  > 
Preferencje > Tapeta. Aby dodać własne tapety, 
skontaktuj się z administratorem systemu.

Do czego służy przycisk Wstecz?
Przycisk Wstecz  należy nacisnąć, aby wyjść 
z aplikacji lub menu.

Czy mogę używać zestawu słuchawkowego 
Bluetooth? 
Telefon IP Cisco Unified 9951 obsługuje interfejs Bluetooth. 
Szczegółowe informacje można uzyskać od administratora 
systemu.

Gdzie można znaleźć pełny podręcznik 
użytkownika?
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
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