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Huomautus Paras lopputulos saadaan 
tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n 
kokoiselle paperille.
1  Soita
Soita puhelu nostamalla kuuloke tai painamalla 
Kaiutinpuhelin-painiketta  ja valitsemalla 
sitten numero.

Viimeisimmän numeron toistaminen
Paina Toista-painiketta .

2  Vastaa
Kun uusi puhelu saapuu, puhelimen merkkivalo 
vilkkuu punaisena. Voit vastata puheluun 
seuraavilla tavoilla:
• Nosta kuuloke.

• Paina Kaiutinpuhelin-painiketta . 

3  Vaimennus

Vaihe 1 Paina puhelun aikana Vaimennus-painiketta 
.

Vaihe 2 Poista vaimennus painamalla uudelleen 
Vaimennus.

4  Puheposti
Kun saat uuden viestin, puhelimessa annetaan 
seuraavat osoittimet:

• Puhelimen merkkivalo palaa punaisena.

• Viesti odottaa -merkkiääni (jos käytettävissä).

Viestien kuunteleminen

Vaihe 1 Paina navigointipalkin keskellä olevaa 
Ominaisuus-painiketta. 

Vaihe 2 Valitse Puheposti (selaamalla vaihtoehtoja 
navigointinäppäimillä).

Vaihe 3 Paina Ominaisuus-painiketta ja noudata 
sitten äänikehotteita. 
5  Kaikkien puheluiden 
siirtäminen

Vaihe 1 Paina navigointipalkin keskellä olevaa 
Ominaisuus-painiketta. 

Vaihe 2 Valitse Kaikkien puheluiden siirtäminen 
(selaamalla vaihtoehtoja 
navigointinäppäimillä) ja paina sitten 
Ominaisuus-painiketta.

Vaihe 3 Kun kuulet vahvistusäänen, anna 
puhelinnumero, johon puhelut siirretään.

Vaihe 4 Voit peruuttaa soitonsiirron toistamalla 
vaiheet 1–2. 

Kun nostat kuulokkeen, kuulet 
vahvistusäänen, kunnes peruutat 
soitonsiirron.

6  Pito

Vaihe 1 Paina Pito/Palaa-painiketta .

Vaihe 2 Voit palata puheluun painamalla 
Pito/Palaa-painiketta uudelleen.

7  Neuvottelu

Vaihe 1 Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole 
pidossa) kannatinkosketinta, jotta saat 
valintaäänen. 

Vaihe 2 Anna neuvotteluun lisättävän osallistujan 
puhelinnumero. 

Vaihe 3 Paina kannatinkosketinta uudelleen (ennen 
kuin puheluun vastataan tai sen jälkeen).

Neuvottelu alkaa.

8  Siirrä

Vaihe 1 Paina yhdistetyssä puhelussa (joka ei ole 
pidossa) Siirrä-painiketta .

Vaihe 2 Anna siirron vastaanottajan puhelinnumero.
Yhdysvaltojen pääkonttori

Vaihe 3 Paina Siirrä-painiketta uudelleen tai 
katkaise puhelu (ennen kuin puheluun 
vastataan tai sen jälkeen).

Siirto suoritetaan.

9  Äänenvoimakkuus
Äänenvoimakkuuspainike sijaitsee näppäimistön 
alapuolella.

• Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta 
painamalla Voimakk.-painiketta ylös- tai 
alaspäin, kun kuuloke on poissa pidikkeestä.

• Voit säätää puhelimen soittoäänen 
voimakkuutta painamalla Voimakk.-painiketta 
ylös- tai alaspäin, kun kuuloke pidikkeessä.

10  Vinkkejä
Miten voin käyttää Ominaisuus-painiketta?
Ominaisuus-painikkeen avulla voit käyttää 
esimerkiksi Kaikkien puheluiden siirtäminen-, 
Poimi- ja Ryhmäpoiminta-toimintoja. Paina ensin 
Ominaisuus-painiketta ja selaa sitten käytettävissä 
olevia toimintoja navigointinäppäinten avulla.

Mistä löydän täydellisen käyttöoppaan?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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