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Typowe funkcje telefonu
Nawiązanie 
połączenia

Podnieś słuchawkę przed lub po 
wybraniu numeru.

Ponowne 
wybranie numeru

Naciśnij klawisz Powtórz.

Zawieszenie 
połączenia

Podświetl połączenie i naciśnij 
klawisz .

Wznowienie 
zawieszonego 
połączenia

Podświetl zawieszone połączenie 
i naciśnij klawisz .

Szybkie 
wybieranie 
numeru

• Naciśnij klawisz  
i wybierz numer, z którym 
chcesz się połączyć.

• Naciśnij klawisz  
i wybierz kolejno polecenia 
Książki telefoniczne > 
Klawisze szybkiego 
wybierania. Wybierz numer, 
z którym chcesz się połączyć.

• Wprowadź numer szybkiego 
wybierania przy odłożonej 
słuchawce i naciśnij przycisk 
SkrWybier.

Przekazywanie 
połączenia na 
nowy numer

Naciśnij klawisz Przekaż, 
wprowadź numer, a następnie 
rozłącz się (lub ponownie naciśnij 
klawisz Przekaż, jeśli telefon nie 
obsługuje przekazywania przy 
odłożonej słuchawce).

Rozpoczęcie 
standardowego 
połączenia 
konferencyjnego

Naciśnij klawisze więcej > 
Konfer i połącz się 
z uczestnikiem. Następnie 
ponownie naciśnij klawisz Konfer.
Skrócona instrukcja
obsługi

Telefon IP Cisco Unified 
7905G i 7912G dla 
systemu Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP)

Definicje klawiszy programowych
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Ikony klawiszy
Typowe funkcje telefonu
Definicje klawiszy 
programowych
Aktual. Odświeżenie zawartości
Anuluj Anulowanie czynności lub zakończenie 

bez stosowania zmian
cWtrąć Dołączanie do połączenia na linii 

wspólnej i utworzenie konferencji
Dołącz Połączenie kilku połączeń na jednej linii 

w celu utworzenia połączenia 
konferencyjnego

Edycja Edycja numeru w dzienniku połączeń
Komunikat Uzyskanie dostępu do systemu poczty 

głosowej
Konfer Utworzenie połączenia 

konferencyjnego
ListaK Wyświetlenie uczestników konferencji
Monitor Słuchanie rozmowy przy użyciu 

głośnika
MonWył Wyłączenie funkcji Monitor
MostKnf Utworzenie konferencji typu MostKnf
NowePoł Nawiązanie nowego połączenia
Odbierz Odbieranie połączenia
Oddzwoń Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty 

numer jest już dostępny
Odtwórz Przywrócenie ustawień domyślnych
Parkuj Zapisanie połączenia przy użyciu 

funkcji Parkuj połączenie
Połącz Nawiązanie połączenia z numerem 

telefonu
Powtórz Ponowne wybieranie ostatnio 

wybranego numeru
Prywatne Uniemożliwienie innym wyświetlania 

lub wtrącania się do połączeń na linii 
wspólnej

PrzejmG Odebranie połączenia dzwoniącego 
w innej grupie



PrzejmI Odebranie połączenia dzwoniącego 
w grupie powiązanej

Przejmij Odebranie połączenia w grupie 
użytkownika

Przek. Skonfigurowanie/anulowanie 
przekierowywania połączeń

Przekaż Przekazywanie połączeń
PrzkBzp Połączenie dwóch rozmów
PrzkNat Przekazanie połączenia do systemu 

wiadomości głosowych
QRT Przesyłanie problemów z połączeniem 

do administratora systemu
Rozłącz Rozłączenie bieżącego połączenia
SkrWybier Wybieranie numeru przy użyciu 

numeru szybkiego wybierania
UstFabr Przywrócenie domyślnych ustawień 

fabrycznych
Usuń Usuwanie znaków z prawej strony 

kursora podczas korzystania z funkcji 
Edycja

Usuń Usunięcie uczestnika konferencji
UsuńOst Usunięcie uczestnika ostatnio 

dołączonego do konferencji
więcej Wyświetlenie dodatkowych klawiszy 

programowych
Wybierz Wybranie pozycji menu lub połączenia
Wyczyść Usuwanie pozycji lub ustawień
Wyjście Powrót do poprzedniego widoku
Wyślij Wyszukiwanie pozycji w książce 

telefonicznej
Zamknij Zamknięcie bieżącego okna
Zapisz Zapisanie wybranego ustawienia
<< Usuwanie znaków z lewej strony 

kursora
>> Przesunięcie kursora w prawą stronę
Ikony na wyświetlaczu 
telefonu
Stan połączenia

Przekierowywanie połączeń 
włączone

Połączenie zawieszone

Trwające połączenie

Słuchawka podniesiona

Połączenie przychodzące

Zestawiam połączenie

Linia wspólna w użyciu

Wybrane urządzenie 

Słuchawka w użyciu

Głośnik w użyciu (włączona funkcja 
Monitor)

Połączenia krytyczne

Połączenie priorytetowe

Połączenie o średnim priorytecie

Połączenie o wysokim priorytecie

Połączenie o najwyższym priorytecie
Ikony klawiszy

Inne funkcje

Wiadomości oczekujące

Opcja wybrana

Głośność

Nawigacja

Zawieś

Menu
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