1 Nawiązywanie
połączenia

W celu nawiązania połączenia podnieś słuchawkę
i wybierz numer.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ponowne wybieranie ostatniego numeru
Rozłącz się i naciśnij przycisk Powtórz
.

2 Odbieranie połączenia
Po nadejściu nowego połączenia na telefonie
są wyświetlane następujące wskaźniki:
• migające czerwone światło na słuchawce,
• migający pomarańczowy przycisk linii.
Aby odebrać połączenie, podnieś słuchawkę.

3 Poczta głosowa
Telefon IP Cisco Unified 6901
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Uwaga

Najlepiej wydrukować na papierze
o rozmiarze 8,5 x 14 cali
(w formacie Legal).

Nadejście nowej wiadomości jest sygnalizowane przez
telefon w następujący sposób:
• stałe czerwone światło na słuchawce,
• ton wiadomości oczekujących (jeśli jest dostępny).

Odsłuchiwanie wiadomości
Wpisz numer dostępu do poczty głosowej (udostępniony
przez administratora systemu), a następnie postępuj
zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby odsłuchać
wiadomości.

4 Zawieszanie
połączenia

1. Naciśnij przycisk Zawieś
.
2. Aby wznowić zawieszone połączenie, naciśnij
migający na zielono przycisk Linia lub podnieś
słuchawkę, jeśli znajduje się na bazie.

5 Połączenie

konferencyjne

1. Z poziomu połączenia (ale nie zawieszonego)
naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia,
aby usłyszeć sygnał wybierania.
2. Nawiąż nowe połączenie.

3. Zaczekaj, aż odbiorca odbierze połączenie
lub pojawi się sygnał telefonu.
4. Ponownie naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia.
W połączeniu konferencyjnym mogą brać udział
jednocześnie tylko trzy osoby.

Usuwanie uczestnika konferencji
Podczas połączenia konferencyjnego naciśnij i zwolnij
przełącznik połączenia, aby rozłączyć osobę, która
jako ostatnia dołączyła do połączenia konferencyjnego.

6 Przekazywanie
połączenia

1. Z poziomu połączenia (ale nie zawieszonego)
naciśnij i zwolnij przełącznik połączenia,
aby usłyszeć sygnał wybierania.
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy.
3. Rozłącz się, aby zakończyć przekazanie połączenia.

7 Przekierowywanie
połączeń

1. Aby przekierowywać połączenia przychodzące
na linię podstawową na inny numer, zaloguj się
na stronach WWW opcji użytkownika.
2. Przejdź do strony Urządzenie > Ustawienia linii.
3. Wprowadź numer, na który chcesz
przekierowywać połączenia.
4. Naciśnij przycisk Zapisz. W przypadku włączenia
przekierowywania wszystkich połączeń przycisk
linii będzie migać na pomarańczowo i będzie
słyszalny ton wybierania (jeśli jest dostępny).

9 Wskazówki
Jak używać przełącznika połączeń?
Przełącznik połączeń znajduje się w miejscu odkładania
słuchawki. Można naciskać i zwalniać przełącznik
połączeń w celu włączania funkcji telefonu.
Jak kontrolować kilka połączeń?
Kolory przycisków linii oznaczają stany połączeń
i ułatwiają orientację podczas obsługi kilku połączeń:
• Trwające połączenie — świeci na zielono
• Zawieszone połączenie — miga na zielono
• Linia wspólna używana zdalnie — świeci
na czerwono
• Linia wspólna zawieszona zdalnie — miga
na czerwono
• Połączenie przychodzące — miga na pomarańczowo
• Przekierowywanie wszystkich połączeń — świeci
na pomarańczowo

Jak uzyskać dostęp do ustawień
administratora?
Podnieś słuchawkę i naciśnij jednocześnie przyciski *,
# oraz 0, aby uzyskać dostęp do systemu IVR ustawień
administratora telefonu. Wartość domyślna kodu
PIN to 24726.
Gdzie można znaleźć pełny podręcznik
użytkownika?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html

8 Ustawienia głośności
Przycisk Głośność znajduje się po prawej stronie
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 lub zawieszonym połączeniu.
• Aby wyciszyć dzwoniący telefon, naciśnij raz
przycisk Głośność w dół (kilkukrotne naciśnięcie
spowoduje ściszenie głośności dzwonka).
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