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Uwaga Najlepiej wydrukować na papierze 
o rozmiarach 8,5 x 14 cali (w formacie 
Legal).
1  Połącz
Aby nawiązać połączenie, podnieś słuchawkę lub 
naciśnij przycisk Układ głośnomówiący  i wybierz 
numer.

Ponowne wybieranie ostatniego numeru

Naciśnij przycisk Powtórz . 

2  Odbierz
Gdy nadchodzi nowe połączenie, lampka telefonu miga 
czerwonym światłem. Aby odebrać połączenie, wykonaj 
jedną z następujących czynności:

 • Podnieś słuchawkę.

 • Naciśnij przycisk Układ głośnomówiący . 

3  Wycisz

Krok 1 Podczas połączenia naciśnij przycisk Wycisz 
.

Krok 2 Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby 
wyłączyć wyciszenie.

4  Poczta głosowa
Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane przez 
telefon w następujący sposób:

 • lampka telefonu świeci ciągłym czerwonym 
światłem;

 • odtwarzany jest wskaźnik dźwiękowy oczekującej 
wiadomości (jeśli jest dostępny).

Odsłuchiwanie wiadomości

Krok 1 Naciśnij przycisk Funkcja zlokalizowany 
na środku paska nawigacyjnego. 

Krok 2 Wybierz Poczta głosowa (przewiń listę, 
korzystając z klawiszy kierunkowych).

Krok 3 Naciśnij przycisk Funkcja i postępuj zgodnie 
z komunikatami głosowymi. 
5  Przekieruj wszystkie 
połączenia

Krok 1 Naciśnij przycisk Funkcja zlokalizowany na 
środku paska nawigacyjnego. 

Krok 2 Wybierz Przekierowywanie wszystkich 
połączeń (przewiń listę, korzystając z klawiszy 
kierunkowych) i naciśnij przycisk Funkcja.

Krok 3 Zaczekaj, aż usłyszysz sygnał potwierdzenia, 
a następnie wprowadź numer telefonu, na który 
będą przekierowywane połączenia.

Krok 4 Aby anulować przekierowywanie połączeń, 
powtórz kroki 1 i 2. 

Jeśli przekierowywanie połączeń nie zostanie 
anulowane, po podniesieniu słuchawki 
usłyszysz sygnał potwierdzenia.

6  Zawieś

Krok 1 Naciśnij przycisk Zawieś/Wznów .

Krok 2 Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie 
przycisk Zawieś/Wznów.

7  Konferencja

Krok 1 Z poziomu połączenia (ale nie zawieszonego) 
naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia, aby 
usłyszeć sygnał wybierania. 

Krok 2 Wprowadź numer telefonu osoby, która ma 
zostać dodana do konferencji. 

Krok 3 Naciśnij i zwolnij przełącznik zestawu 
słuchawkowego (przed odebraniem połączenia 
przez odbiorcę i po nim). 

Rozpocznie się konferencja. 

8  Przekaż

Krok 1 Przy aktywnym połączeniu (niezawieszonym) 
naciśnij przycisk Przekaż .

Krok 2 Wprowadź numer telefonu odbiorcy, do którego 
chcesz przekazać rozmowę.
Siedziba w Ameryce

Krok 3 Naciśnij ponownie przycisk Przekaż lub 
rozłącz się (przed odebraniem połączenia przez 
odbiorcę i po nim).

Połączenie zostanie przekazane.

9  Ustaw głośność
Przycisk głośności jest zlokalizowany poniżej 
klawiatury.

 • Aby dostosować głośność słuchawki, naciśnij 
przycisk Głośność w górę lub w dół przy 
podniesionej słuchawce.

 • Aby dostosować głośność dzwonka, naciśnij 
przycisk Głośność w górę lub w dół przy odłożonej 
słuchawce.

10  Wskazówki

Jak korzystać z przycisku Funkcja?

Za pomocą przycisku Funkcja można uzyskać dostęp 
do funkcji, takich jak Przekierowywanie wszystkich 
połączeń, Przejmowanie połączeń oraz Grupowe 
przejmowanie połączeń. Naciśnij przycisk Funkcja 
i skorzystaj z klawiatury kierunkowej, aby przewijać 
dostępne funkcje.

Gdzie można znaleźć pełny podręcznik 
użytkownika?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/
products_user_guide_list.html
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