Běžné úkony při
telefonování

Ikony tlačítek
Hlasitost

Zahájit hovor

Před zadáním čísla zvedněte
sluchátko.

Opakovat volání

Když je zavěšené sluchátko,
stiskněte tlačítko
nebo
navigační tlačítko. Zobrazí se
seznam odchozích hovorů.

PŘEHLED

Reproduktor
Ztlumit

Začít v průběhu
hovoru používat
sluchátko

Zvedněte sluchátko.

Začít v průběhu
hovoru používat
hlasitý telefon

Stiskněte tlačítko

.

Ztlumit telefon

Stiskněte tlačítko

.

Přidržet hovor nebo
pokračovat
v hovoru

Vyberte hovor a stiskněte tlačítko

Přepojit hovor na
jiné číslo

Stiskněte tlačítko

Navigační tlačítko

Zrušit

.

a zadejte číslo. Když telefon
zazvoní, znovu stiskněte
tlačítko

Zahájit standardní
konferenční hovor
se třemi účastníky
(ad hoc)

STRUČNÝ

Telefon Cisco Unified
SIP Phone 3911 pro
Cisco Unified
Communications
Manager 6.0 a 5.1.

.

Ikony tlačítek

Stiskněte tlačítko
a zavolejte účastníka. Znovu

Ikony na obrazovce telefonu

stiskněte tlačítko

Kontrolky telefonu

.

Logy hovorů a rychlé volby

OK
Linka
1

Opakovat
Konference
Přepojit

Přidržet/Pokračovat

Zadávání jmen a čísel
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Zprávy

Ikony na obrazovce
telefonu

Další funkce
Indikace čekající zprávy
Zmeškaný hovor

Stavy linky a hovoru
Přesměrování hovorů povoleno
Přidržený hovor

Kontrolky telefonu

Spojený hovor

Kontrolka
Kontrolka nad obrazovkou
čekající zprávy telefonu:
• Svítí (trvale) – nová hlasová
zpráva
• Bliká – příchozí hovor

Příchozí hovor
Aktivní konferenční hovor
Přidržený konferenční hovor

1

•
•
•

Použití logů
hovorů

Svítí – reproduktor se používá

Odchozí hovor

Svítí – telefon je ztlumen

Nedokončený odchozí hovor

Svítí – aktivní konferenční hovor

Přepojování hovoru

Svítí – nová hlasová zpráva

Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Stiskněte tlačítko
, vyberte

•

Svítí (trvale) – aktivní hovor
Pomalu bliká – přidržený hovor
Rychle bliká – příchozí hovor

Vypnutý konferenční hovor

Linka (nečinná)

Logy hovorů a rychlé
volby

•
Volání
pomocí
rychlé volby

Používá se sluchátko
Používá se hlasitý telefon

Adresáře > Zmeškané hovory,
Přijaté hovory nebo Odchozí
hovory a vyberte položku, kterou
chcete upravit.
Stisknutím tlačítka
vytočte číslo.

Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Stiskněte tlačítko
, vyberte

možnost Rychlé volby a vyberte
položku, kterou chcete volat.

•

Vypnutá linka

Vybrané zařízení

možnost Zmeškané hovory,
Přijaté hovory nebo Odchozí
hovory a vyberte položku, kterou
chcete volat.
Stiskněte tlačítko
, vyberte

Stiskněte tlačítko
,
vyberte Adresáře > Rychlé volby
a vyberte položku, kterou chcete
volat.

Zadávání jmen a čísel
Vymazání číslice

Stiskněte tlačítko

Přepnutí z čísel
na písmena

Stiskněte tlačítko #.

Přepnutí z velkých
písmen na malá

Stiskněte tlačítko #.

.

