
Cisco langaton 
IP-puhelin 7920 
Cisco CallManager-
järjestelmään

Yleisimmät puhelintoiminteet

Puhelimen käyttö

Pikavalinnat

Toiminteet

Puhelimen näytön ikonit

Pikaohje

Virran kytkentä Paina  (punainen näppäin) 
ja pidä sitä pohjassa kunnes 
puhelin käynnistyy.

Puhelun soitto Valitse numero ja paina  
(vihreä näppäin). Huom! valin-
taääntä ei kuulu.

Puheluun vastaa-
minen

Paina  (vihreä näppäin)

Puhelun lopetus Paina  (punainen näppäin)

Puhelutoimineet Paina  tai  (toiminne-
näppäin) käyttääkseni halut-
tua toiminnetta. Käytä  tai 

 -näppäimiä nähdäksesi eri 
toiminteita.

Puhelimen valikot Paina “ikoni” (Menu) ja käytä 
 tai  -näppäimiä

Puhelimen sam-
muttaminen

Paina ja pidä  (punainen 
näppäin) kunnes puhelin 
sammuu

Puhelimen käyttö

Pikavalinnat

Näppäinlukitus Paina ja pidä 
�  (#-näppäin). 

 kertoo että näppäimistö on 
lukittu. Purkaaksesi lukituksen, 
paina 

�  ja OK.

Vaihda äänihä-
lytys värinähäly-
tykseen

Paina ja pidä  (*-näppäin). 
“Vibration On” ja  näytössä. 
Palauttaaksesi äänihälytyksen, 
paina  ja  katoaa.

Luurin äänenvoi-
makkuuden säätö

Paina  äänenvoimakkuuden 
säätöön. Paina  nostaaksesi 
ja  laskeaksesi äänenvoimak-
kuutta.

Puhepostiviestit Pidä 
�  pohjassa hetki päästäk-

sesi puhepostiin.

Soitontoisto Paina  nähdäksesi soitetut 
numerot. Paina  valitaksesi 
numero; sitten paina .

Pito/puheluun 
paluu

Paina Hold laittaaksesi puhelu 
pitoon ja Resume palataksesi 
puheluun

Puhelun siirto Paina Transfer, valitse siirron 
kohteen numero ja paina Trans-
fer uudestaan.

Uudelleensoitto Paina Redial tai  

Puhelun mykistys Paina MuteOn. Poistaaksesi 
mykistyksen, paina MuteOff.

Puhelinneuvotte-
lun aloitus

Paina Confrn. Valitse numero ja 
paina Confrn uudestaan. Toista 
sama jokaiselle neuvotteluun 
kutsuttavalle.

Kutsunsiirto Paina CFwdAll. Valitse numero 
johon haluat siirtää kaikki pu-
helusi. Poista siirto painamalla 
CFwdAll.

Puhelutiedot Paina Menu > Call History 
nähdäksesi puhelutiedot. 
Soittaaksesi, valitse numero 
puhelutiedoista ja paina .

Vaihda jaetun lin-
jan puhelu pöytä-
puhelimen ja lan-
gattoman puheli-
men välillä

Paina Hold siinä puhelimessa 
jossa puhelu on käynnissä. 
Paina Resume toisessa 
puhelimessa jatkaaksesi 
puhelua.

Yleisimmät puhelintoimineet
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AbbrDial Soita käyttäen pikavalintanu-
meroja

Answer Vastaa puheluun

Barge Liity jaetun linjan puheluun

CallBack Saat ilmoituksen kun varattu 
puhelin tulee vapaaksi

Cancel Peruuta toiminne tai palaa 
edelliseen ilman toiminteen 
suorittamista

cBarge Liity jaetun linja puheluun ja 
muodosta puhelinneuvottelu

CFwdAll Laita päälle/ota pois kutsun-
siirto

Clear Poista tieto tai asetus

ConfList Näytä neuvottelun osallistujat

Confrn Muodosta neuvottelupuhelu

Delete Poista kirjaimia käyttäessäsi 
EditDial-toiminnetta

Detail Näytä tietueen tiedot

Dial Soita numeroon

DirTrfr Yhdistä kaksi puhelua toisilleen

EditDial Muokkaa puhelutiedoissa ole-
vaa numeroa

EndCall Katkaise puhelu

GPickUp Vastaa toisessa ryhmässä soi-
vaan puheluun

iDivert Siirrä puhelu puhepostiin

Join Yhdistä useampi puhelu neu-
votteluksi

MCID Raportoi epäilyttävästä puhe- 
lusta

MeetMe Aloita MeetMe-neuvottelu

Menu Selaa puhelimen toiminteita

Toiminteet

MuteOn/MuteOff Mykistys päälle/pois

NewCall Soita uusi puhelu

OPickUp Vastaa puheluun omassa ryh-
mässäsi

Park Laita puhelu parkkiin

PhBook Puhelinluettelo

PickUp Poimi puhelu ryhmästäsi

QRT Ilmoita puheluongelmista pää-
käyttäjälle

Redial Soitaa uudelleen viimeksi soitet-
tuun numeroon

Remove Poista neuvottelusta osallistuja

Resume Palaa pidossa olevaan puheluun

RmLstC Poista viimeisin neuvotteluun 
liitetty

Save Tallenna tehty valinta

Submit Etsi numeroa luettelosta

Svcs Palvelu-valikko

Transfer Siirrä puhelu

Update Päivitä tieto

Volume Säädä luurin äänenvoimak-
kuutta

Pikavalintojen käyttö 
Määritä pikava-
linnat

Valitse Menu > Directory > Pho-
ne Book > Speed Dial. Valitse 
pikavalinta jota ei ole merkitty 

. Paina Detail, sitten Edit ja 
valitse puhelimen numero.

Käytä pikava-
lintoja

Paina ja pidä 
�  (2-9) käyt-

tääksesi pikavalintoja.

Puhelimen näytön ikonit

Linjan ja puhelun tilat

Kutsunsiirto päällä

Puhelu pidossa

Kytketty puhelu

Tuleva puhelu

Linja

Muut toiminteet

Pikavalinta määritetty

Palvelu määritetty

Puhepostissa viesti

Puhelu tai toiminne valittu

Puhelinluettelon käyttäminen

Paina Menu > Directory > Phone Book > Add.
Etsi ja valitse haluttu tietue ja paina Edit. 

Kirjoita nimi ja puhelinnumero käyttäen puhelimen 
näppäimiä ja näitä pikanäppäimiä: 
Teksti - Paina numeronäppäintä 1-3 kertaa saadak- 
sesi sopivan kirjaimen; välilyönnin saat painamalla 

 tai .
Isot kirjaimet - Paina  valitaksesi isot tai pienet 
kirjaimet. - tai -kuva kertoo kumpi on 
valittuna.
Numerot - Paina numeronäppäintä 4 kertaa.
Erikoismerkit - Paina �  päästäkseni erikoismerk-
kivalikkoon. Paina nuolinäppäimiä valitaksesi sopiva 
erikoismerkki ja paina Use lisätäksesi erikoismerkin.


