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Puhelimen perustoiminnot

Soittaaksesi puhelun

• Nosta luuri ja näppäile puhelinnu-
mero.

• Paina puhelimesi Linja-näppäintä ja
valitse numero.

• Paina puhelimen Kaiutin-näppäintä
ja valitse numero.

• Paina Soita-näppäintä ja valitse nu-
mero.

• Jos käytät sankaluuria, paina Sanka-
luuri-näppäintä ja valitse numero.

• Jos olet määritellyt pikavalintanäp-
päimiä, paina Pikavalinta-näppäintä
soittaaksesi.

• Valitse puhelinnumero luuri alhalla,
paina Soita-näppäintä tai nosta luuri.

• Kun olet valinnut numeron luette-
loista, paina Soita-näppäintä.

Vastataksesi puheluun

• Nosta luuri.

• Jos käytät sankaluuria, paina Sanka-
luuri-näppäintä. 

• Käyttääksesi kaiutinpuhelinta, paina
Vastaa-näppäintä tai Kaiutin-näp-
päintä.

Lopettaaksesi puhelun

• Laske luuri.

• Jos käytät sankaluuria, paina 

Sankaluuri-näppäintä tai Lopeta-
näppäintä.

• Jos käytät kaiutinpuhelinta, paina
Lopeta-näppäintä tai Kaiutin-näp-
päintä.

Valitessasi numeron uudelleen

• Halutessasi valita uudelleen edellisen
soitetun puhelun, paina Toista-näp-
päintä

Vastaamattomat puhelut

1. Paina Luettelot-näppäintä.

2. Valitse vaihtoehto 1, Ei-vastatut pu-
helut ja paina Valitse-näppäintä.

Soittaminen Luettelot-valikosta

1. Paina Luettelot-näppäintä

2. Valitse haluamasi luettelo ja valitse 
sen numero. Esimerkiksi valitse 3, 
Soitetut puhelut.

3. Paina Soita-näppäintä soittaaksesi 
valintaasi. Paina Muokkaa-näppäin-
tä, jos haluat muokata valittavaa 
numeroa ennen soittoa.

Huom: Voit kirjoittaa tekstiä puheli-
men näppäimillä painamalla kirjanta
vastaavaa numeronäppäintä samaan
tapaan kuin kirjoitat tekstiviestin kän-
nykällä. Paina näppäintä kerran näh-
däksesi vastaavat kirjaimet. Esimerkik-
si painamalla 2-näppäintä yhden ker-
ran saat "a"-kirjaimen, kahdesti niin
saat "b":n ja kolmesti niin saat "c":n.
Poistaaksesi kirjaimen, paina <<-näp-
päintä.
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Puhelun laittaminen pitoon

• Paina Pito-näppäintä.

• Palataksesi pidossa olevaan puhe-
luun, paina Palaa-näppäintä.

• Jos useampia puheluita on pidossa,
käytä Navigointi-näppäintä valitak-
sesi haluamasi puhelun ennen kuin
painat Palaa-näppäintä uudestaan.

• Jos useammalla linjalla on puheluita
jonossa, paina sen linjan näppäintä,
minkä puheluja haluat  käsitellä ja
käytä Navigointi-näppäintä valitak-
sesi haluamasi puhelun ja paina
Palaa-näppäintä.

Huom: Koska puhelun laittaminen pi-
toon käynnistää pitomusiikin tai pito-
äänen, vältä neuvottelupuhelujen lait-
tamista pitoon.

Neuvottelupuhelu

1. Puhelun aikana, paina Neuvot-näp-
päintä. Näin automaattisesti aktivoit
uuden puhelinlinjan ja laitat alkupe-
räisen puhelun pitoon.

2. Soita uusi puhelu toiseen numeroon.

3. Kun uuteen puheluun vastataan, pai-
na uudestaan Neuvot-näppäintä li-
sätäksesi uuden puhelun neuvotte-
luun.

Puhelun siirtäminen toiseen nume-
roon

1. Puhelun aikana, paina Siirto-näp-
päintä, jolloin puhelu laitetaan pi-
toon.

2. Valitse numero mihin haluat siirtää 
puhelun.

3. Kun uuden puhelun soiton menoää-
ni kuuluu, paina Siirto-näppäintä 
uudestaan. Vaihtoehtoisesti, kun 
vastapuoli vastaa, kerro että aiot 

siirtää puhelun ja paina Siirto-näp-
päintä uudestaan.

Huom: Jos uuteen puheluun ei vastata,
paina ensin Lopeta- ja sitten Palaa-näp-
päintä palataksesi alkuperäiseen puhe-
luun.

Kaikkien puhelujen siirto toiseen 
numeroon

1. Paina Siirto-näppäintä. Kuulet kaksi 
äänimerkkiä.

2. Valitse numero johon haluat siirtää 
kaikki puhelusi, aivan kuten soittai-
sit haluamaasi numeroon. Numeron 
valinnan jälkeen kuulet äänimerkin. 
Puhelimen näytöllä näkyy teksti jo
ka vahvistaa numeron johon puhelu
si siirtyvät.

3. Peruuttaaksesi puhelujen siirron, 
paina Siirto-näppäintä.

Lisätietoja

• Pika-avun saat painamalla puhelimen
"?"-näppäintä ja sen jälkeen sitä näp-
päintä mistä haluat ohjeita. 

• Jos valitset valikoista vaihtoehdon ja
painat kahdesti "?"-näppäintä, saat
ko. vaihtoehtoon liittyviä ohjeita.

• Avaa oheinen web-sivu ja valitse Cis-
co IP Phone 7940G tai Cisco IP
Phone 7960G linkki:

http:// www. cisco. com/ univercd/ cc/
td/doc/ product/ voice/ c_ ipphon/
ip_ 7960/ user_ gd/ index. htm

Puhelun mykistäminen

• Paina Mykistys-näppäintä.

• Poistaaksesi mykistys, paina Mykis-
tys-näppäintä uudestaan tai Kaiutin-
näppäintä.

Puheposti
Soittaminen puhepostiin

Paina Viestit-näppäintä ja seuraa puhe-
postin ääniohjeita.
Huom: Puhelimesi luurissa oleva merk-
kivalo palaa puhelimen puhepostimää-
ritysten mukaisesti jos sinulla on puhe-
postiviestejä.

Äänen ja soittoäänen 
voimakkuus

Soittoäänen voimakkuuden säätö

• Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä 
kun luuri on alhalla.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Paina Asetukset-näppäintä.

2. Valitse Navigointi-näppäimellä Soit-
totyyppi ja paina Valitse-näppäintä.

3. Valitse linja, jonka soittoäänen ha-
luat valita.

4. Käytä Navigointi-näppäintä valitak-
sesi sopivan soittoäänen.

5. Kun olet valinnut sopivan soittoää-
nen, paina Valitse-näppäintä, jolloin 
soittoäänen nimen viereen tulee va-
linnasta kertova merkki.

6. Paina OK-näppäintä hyväksyäksesi 
valinnan.

7. Paina Poistu poistuaksesi Soittotyyp-
pi-valikosta.

8. Paina Tallenna tallentaaksesi soitto-
tyypin valinnan.

Luurin äänenvoimakkuuden säätö

• Paina Äänenvoimakkuus-näppäintä
kun puhelu on käynnissä.

Käyttäjien Web-asetussivut
Voit käyttää Cisco CallManagerin
käyttäjien web-sivuja määritelläksesi
puhelun siirtoa, pikavalintoja, puheli-
men XML-palveluja ja vaihtaaksesi 
puhelimesi ja käyttäjien web-sivujesi
kielivalintaa.

Päävalikkoon pääseminen

1. Avaa web-selaimella järjestelmänval-
vojan tarjoama web-sivu.

2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja salasa-
nasi ja valitse Kirjaudu.

3. Valitse oma puhelimesi alasvetovali-
kosta.

Näppäimet
Linja tai pika-
valinta

Viestit Luettelot

?-näppäin

Navigointi Palvelut Asetukset

Äänenvoimakkuus

Sankaluuri Mykistys Kaiutin
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