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Poznámka Nejlepších výsledků dosáhnete 
tiskem na papír velikosti 8,5 x 14'' 
(Legal).
1  Volání
Chcete-li uskutečnit hovor, zvedněte sluchátko nebo 
stiskněte tlačítko hlasitého telefonu  a vytočte 
číslo.

Opakování volání na poslední číslo
Stiskněte tlačítko Opakovat . 

2  Přijetí hovoru
Máte-li nový hovor, světelný pruh telefonu bliká 
červeně. Hovor můžete přijmout jedním z těchto 
způsobů:
 • Zvedněte sluchátko.
 • Stiskněte tlačítko Hlasitý telefon . 

3  Vypnutí mikrofonu
Krok 1 Během hovoru stiskněte tlačítko Ztlumit 

.
Krok 2 Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte 

tlačítko Ztlumit.

4  Hlasová schránka
Nová zpráva je telefonem signalizována takto:
 • Světelný pruh telefonu svítí červeně.
 • Zazní zvukový signál čekající zprávy 

(je-li k dispozici).

Poslech zpráv

Krok 1 Uprostřed navigačního panelu stiskněte 
tlačítko Funkce. 

Krok 2 Vyberte možnost Hlasová schránka 
(k procházení použijte navigační podložku).

Krok 3 Stiskněte tlačítko Funkce a postupujte podle 
hlasových pokynů. 
5  Přesměrování všech 
hovorů

Krok 1 Uprostřed navigačního panelu stiskněte 
tlačítko Funkce. 

Krok 2 Vyberte možnost Přesměrování všech 
hovorů (k procházení použijte navigační 
panel) a stiskněte tlačítko Funkce.

Krok 3 Když zazní potvrzovací tón, zadejte telefonní 
číslo pro přesměrování hovorů.

Krok 4 Chcete-li zrušit přesměrování hovorů, 
opakujte kroky 1 a 2. 
Po zvednutí telefonu zní potvrzovací tón, 
dokud nezrušíte přesměrování hovorů.

6  Přidržení hovoru
Krok 1 Stiskněte tlačítko Přidržet/Pokračovat 

.
Krok 2 Chcete-li pokračovat v hovoru, znovu 

stiskněte tlačítko Přidržet/Pokračovat.

7  Konference
Krok 1 Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv 

přidrženého) stiskněte a uvolněte tlačítko 
vidlice telefonu. Ozve se oznamovací tón. 

Krok 2 Zadejte telefonní číslo účastníka, kterého 
chcete přidat do konference. 

Krok 3 Znovu stiskněte tlačítko vidlice telefonu 
(předtím nebo poté co příjemce přijme 
hovor). 
Konference je zahájena. 

8  Přepojení
Krok 1 Ve stavu spojeného hovoru (nikoliv 

přidrženého) stiskněte tlačítko Přepojit 
.

Ústředí pro Severní a Jižní Ameriku

Krok 2 Zadejte telefonní číslo příjemce přepojení.
Krok 3 Znovu stiskněte tlačítko Přepojit nebo 

zavěste (předtím nebo poté co příjemce 
přijme hovor).
Přepojení je dokončeno.

9  Nastavení hlasitosti
Tlačítko hlasitosti se nachází pod klávesnicí

 • Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, stiskněte 
tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je 
telefon vyvěšený.

 • Chcete-li nastavit hlasitost zvonění, stiskněte 
tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů, když je 
telefon zavěšený.

10  Tipy
Jak se používá tlačítko Funkce?
Tlačítko Funkce poskytuje přístup k funkcím, jako 
je Přesměrování všech hovorů, Vyzvednutí hovoru 
nebo Vyzvednutí ve skupině. Chcete-li procházet 
dostupnými funkcemi, stiskněte tlačítko Funkce 
a použijte navigační podložku.

Kde lze nalézt úplnou uživatelskou příručku?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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