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Opomba Za najboljši rezultat pri tiskanju 
uporabite papir velikosti Legal 
8,5 x 14".
1  Kliči
Če želite klicati, dvignite slušalko in pokličite številko. 

Ponovno kliči zadnjo številko
Dvignite slušalko in pritisnite gumb Ponovni klic .

2  Odgovori
Ko prejmete nov klic, se na telefonu lahko prikažejo 
naslednji indikatorji:
 • utripajoča rdeča lučka na slušalki
 • utripajoča oranžna linijska tipka
Če želite odgovoriti na klic, dvignite slušalko.

3  Glasovna pošta
Ko prejmete novo sporočilo, se lahko prikažejo 
naslednji indikatorji:
 • na slušalki sveti rdeča lučka
 • ton signala za klic (če je na voljo)

Poslušaj sporočila
Pokličite številko za dostop do telefonskega predala 
(ki jo dobite pri svojem skrbniku sistema) in nato 
sledite glasovnim navodilom, da boste lahko poslušali 
svoja sporočila.

4  Zadrži
1. Pritisnite gumb Zadrži .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite 

linijsko tipko, ki utripa zeleno, ali dvignite 
slušalko, če je odložena.

5  Konferenca
1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite 

in izpustite vilice, da zaslišite ton za klicanje.
2. Vzpostavite nov klic. 
3. Počakajte, da prejemnik odgovori ali da telefon 
zazvoni.

4. Ponovno pritisnite in izpustite vilice.
V konferenci lahko naenkrat sodelujejo največ trije 
udeleženci.

Izločitev udeleženca iz konference
Med sodelovanjem v konferenci pritisnite in izpustite 
vilice, če želite osebo, ki se je konferenci pridružila 
zadnja, izločiti.

6  Preveži
1. Če je klic vzpostavljen (ne zadržan), pritisnite 

in izpustite vilice, da zaslišite ton za klicanje.
2. Vnesite telefonsko številko prejemnika.
3. Če odložite slušalko, se prevezava klica konča.

7  Preusmerjanje klicev
1. Če želite preusmeriti klice, ki ste jih prejeli 

na primarni liniji, na drugo številko, se vpišite 
v spletne strani z uporabniškimi možnostmi.

2. Pojdite na možnost Naprava > Nastavitve linij.
3. Vnesite številko, na katero želite preusmeriti 

klice.
4. Pritisnite Shrani. Če je funkcija Preusmeri vse 

klice omogočena, linijska tipka utripa oranžno in 
lahko slišite ton signala za klic (če je na voljo).

8  Nastavitve glasnosti
Gumb Glasnost je na desni strani tipkovnice.
 • Če želite prilagoditi glasnost slušalke, pritisnite 

gumb Glasnost gor ali dol, ko je slušalka 
dvignjena.

 • Če želite prilagoditi glasnost zvonjenja, pritisnite 
gumb Glasnost gor ali dol, ko je slušalka odložena 
ali ko je klic zadržan.

 • Če želite utišati telefon, ko zvoni, gumb Glasnost 
enkrat pritisnite dol (če jo pritisnete večkrat, se 
glasnost zvonjenja zmanjša).
9  Namigi
Kako uporabljati vilice za slušalko?
Vilice so na odložišču slušalke telefona. Če želite 
omogočiti funkcije (hitro ponovno klicanje), pritisnite 
in izpustite gumb vilic.

Kako zabeležiti številne klice?
Barva linijske tipke označuje stanje klica in pripomore 
k lažji organizaciji pri več hkratnih klicih.
 • Vzpostavljeni klic – linijska tipka sveti zeleno.
 • Zadržani klic – linijska tipka utripa zeleno.
 • Skupna linija v oddaljeni uporabi – linijska tipka 

sveti rdeče.
 • Skupna linija na čakanju v oddaljeni uporabi 

– linijska tipka utripa rdeče. 
 • Dohodni klic – linijska tipka utripa oranžno.
 • Preusmeri vse klice – linijska tipka sveti oranžno.

Kako dostopati do skrbniških nastavitev?
Dvignite slušalko in naenkrati pritisnite gumbe *, # 
in 0, da lahko dostopate do interaktivnega odzivnika 
za skrbniške nastavitve telefona. Privzeta koda PIN 
je 24726.

Kje je mogoče najti celotna uporabniška 
navodila?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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