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1.Cisco IP-puhelimen tyyppimerkintä

• Kertoo mihin puhelinmallistoon puhe-
limesi kuuluu.

2.Ohjelappu ja muovisuoja

• Pahvilappua, joka on suojattu muovi-
suojalla, voit käyttää merkitsemään
puhelimesi numero. Voit myös merkitä
pikavalintanumerosi tähän lappuun.

3.Toimintanäppäimet

• Viimeksi valitun numeron toisto
• Puhelun siirto
• Neuvottelu
• Viestit

Näillä näppäimillä soitat viimeksi valit-
tuun numeroon, teet puhelun siirron, 
muodostat puhelinneuvottelun tai otat 
yhteyttä puhepostiin.

4.Äänenvoimakkuus-näppäin 

• Kasvattaa tai hiljentää luurin äänen-
voimakkuutta. Jos luuri on paikoillaan,
tällä näppäimellä säädät soittoäänen
voimakkuutta.

5.Pito-näppäin 

• Laittaa käynnissä olevan puhelun
pitoon, palauttaa pidossa olevan
puhelun tai vaihtaaaktiivisen puhelun
pidossa olevaan puheluun riippuen
puhelutilanteesta.

6.Asetukset-näppäin

• Tämä näppäin aktivoi äänivalikon, jol-
la puhelimen ominaisuuksia voidaan
muuttaa. Näppäintä saa käyttää vain
järjestelmänhallinan ohjeiden mukaan.

Huom. Jos vahingossa painat näppäintä 
ja aktivoit äänivalikon, laske luuri alas 
niin pääset pois äänivalikoista.

7.Numeronäppäimistö

• Toimii kuten muissakin puhelimissa.

8.Luuri, jossa merkkivalo

• Toimii kuten normaali puhelinluuri.
Luurin yläosassa oleva merkkivalo
vilkkuu kun puhelin soi ja palaa jatku-
vasti kun sinulle on puhepostia (riippuu
järjestelmän määrityksistä).

Cisco IP-puhelin 7902G on peruspuhelin joka
käyttää puheen siirtoon IP (Internet Protocol)
-verkkoa.

Puhelimella voit soittaa ja vastata puheluihin se-
kä käyttää peruspuhelintoimintoja, kuten pitoa, 
koputusta, kutsunsiirtoa, puhelun siirtoa, puhelun
toistoa sekä neuvottelupuheluita.

Cisco IP-puhelin 7902G

Cisco IP-puhelin 7902G:n yleisesittely

Oheisesessa kuvassa ja tekstissä esitellään Cisco IP-puhelin 7902G:n
näppäimet ja muut osat.

Cisco IP-puhelin 7902G:n toiminnot



Puhelimen käyttöohjeita

Seuraavien Cisco IP-puhelin 7902G:n pe-
rustoimintojen pikaohjeiden avulla voit
aloittaa puhelimesi käyttämisen. 

Kuinka soitan puhelun?

Voit käyttää jotain seuraavista tavoista soit-
taaksesi puhelun:

• Nosta luuri ja näppäile puhelinnumero.

• Nosta luuri ja paina noin kahden sekun-
nin ajan numeronäppäintä johon olet
määritellyt pikavalinnan.

• Paina Viimeksi valitun numeron -toisto-
näppäintä soittaaksesi uudestaan viimeksi
soittamaasi numeroon.

Kuinka vastaan puheluun?

• Nosta luuri.

Kuinka lopetan puhelun?

• Laske luuri.

Kuinka laitan puhelun pitoon?

• Paina Pito-näppäintä, Pito-näppäimen 
valo syttyy.

• Palataksesi pidossa olevaan puheluun,
paina Pito-näppäintä uudestaan.

Puhelu pysyy käynnissä vaikka sinä ja pu-
helun toinen osapuoli ette kuule toisianne.
Voit vastata tulevaan puheluun tai aloittaa
uuden puhelun kun alkuperäinen puhelu 
on käynnissä.

Huom: Koska puhelun laittaminen pitoon
käynnistää pitomusiikin tai pitoäänen, väl-
tä neuvottelupuhelujen laittamista pitoon.

Kuinka säädän luurin äänen-
voimakkuutta?

• Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä ylös
tai alas kun puhelu on käynnissä. Äänen-
voimakkuuden säätö tallentuu automaat-
tisesti kun vapautat Äänenvoimakkuus-
näppäimen.

Kuinka säädän soittoäänen 
voimakkuutta?

• Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä ylös
tai alas kun luuri on alhalla. Soittoäänen
voimakkuuden säätö tallentuu automaat-
tisesti kun vapautat Äänenvoimakkuus-
näppäimen.

Lisätoimintojen käyttö

Kun olet oppinut käyttämään Cisco IP-
puhelin 7902G:n perustoimintoja, käytä
seuraavia ohjeita oppiaksesi käyttämään
puhelimen lisätoimintoja.

Kuinka käytän puhepostia?

Puhelinjärjestelmän vastaava määrittelee
mitä puhepostijärjestelmää puhelimesi
käyttää. Puhepostin käytön tarkemmat oh-
jeet löytyvät puhepostin mukana tulevasta
käyttöohjeesta.

Pääset puhepostilaatikkoosi painamalla 
Viestit-näppäintä. Tämän jälkeen seuraa
puhepostin ääniohjeita.

Huom: Puhelimesi luurissa oleva merkkiva-
lo palaa puhelimen puhepostimääritysten
mukaisesti, jos sinulla on puhepostiviestejä.

Kuinka teen puhelinneuvottelun?

• Puhelun aikana, paina Neuvottelu-näp-
päintä. Näin automaattisesti aktivoit uu-
den puhelinlinjan ja laitat alkuperäisen
puhelun pitoon.

• Soita uusi puhelu toiseen numeroon.

• Kun uuteen puheluun vastataan, paina
uudestaan Neuvottelu-näppäintä lisätäk-
sesi uuden puhelun neuvotteluun.

Huom: Kun puhelunneuvottelun aloittaja
poistuu neuvottelusta, uusia neuvottelijoita
ei voida lisätä.
Kuinka käytän koputusta?

Jos sinulla on puhelu kesken kun uusi pu-
helu saapuu, kuulet koputusäänen tai näet

että luurin merkkivalo vilkkuu riippuen
puhelimesi määrittelyistä.

Uuteen puheluun vastaaminen

1.Paina Pito-näppäintä jolloin alkuperäi-
nen puhelu menee pitoon.

2.Palataksesi alkuperäiseen puheluun, pai-
na Pito-näppäintä. Voit vaihtaa aktiivista
ja pidossa olevaa puhelua painamalla 
Pito-näppäintä.

Kuinka siirrän puhelun?

1.Puhelun aikana, paina Puhelunsiirto-näp-
päintä, jolloin puhelu laitetaan pitoon.

2.Valitse numero mihin haluat siirtää 
puhelun.

3.Kun uuden puhelun soiton menoääni 
kuuluu, paina Siirto-näppäintä uudes-
taan. Vaihtoehtoisesti, kun vastapuoli 
vastaa, kerro että aiot siirtää puhelun ja 
paina Siirto-näppäintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata, pai-
na Pito-näppäintä palataksesi alkuperäiseen
puheluun.

Kuinka teen kutsunsiirron?

• Nosta luuri ja paina **1. Kuulet lyhyen
äänimerkin. Valitse numero johon haluat
siirtää kaikki puhelusi.
Numeron valinnan jälkeen kuulet lyhyen
äänimerkin, joka vahvistaa että kutsun-
siirto on aktiivisena.

• Peruuttaaksesi puhelujen siirron, paina
**2. Kuulet lyhyen äänimerkin, joka vah-
vistaa että kutsunsiirto on poistettu.

Kutsunsiirron vinkkejä

• Voit siirtää puhelusi toiseen Cisco IP-
puhelimeen tai perinteiseen puhelimeen.

• Jos kutsunsiirto on aktiivisena mutta siir-
ron kohde ei vastaa puheluun, puhelu 
siirtyy puhepostiin sinun postilaatikkoosi.

• Voit määritellä kutsunsiirron kohteen
Cisco CallManagerin käyttäjäliittymän
kautta tietokoneesi web-selaimella.

Päästäksesi tähän käyttäjäliittymään,
pyydä järjestelmänvalvojalta web-sivun
osoite ja käyttäjätunnuksesi sekä sala-
sanasi.

Kuinka käytän pikavalintoja?

Voit määritellä enintään neljä pikavalin-
tanäppäintä puhelimeesi käyttäen Cisco
CallManagerin käyttäjäliittymää. Päästäk-
sesi tähän käyttäjäliittymään, pyydä jär-
jestelmänvalvojalta web-sivun osoite ja 
käyttäjätunnuksesi sekä salasanasi.
Kun olet määritellyt pikavalintanumerot,
voit soittaa pikavalintoihin.

Pikavalinnan käyttö

• Paina ja pidä noin kahden sekunnin ajan
pikavalintanumeroa vastaavaa näppäintä.

Lisätietoja

Ensimmäinen lisätietoja antava taho on jär-
jestelmänvalvoja. Häneltä saat tietoja web-
käyttäjäliittymästä sekä puhelimen asetus-
ten äänivalikosta.
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