Víceplatformové telefony Cisco IP Phone 7800 Series

Stručná úvodní příručka

Uskutečnění hovoru
Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

Přijetí hovoru
Stiskněte červeně blikající tlačítko linky.

Přidržení hovoru
1. Stiskněte tlačítko Přidržet

.

2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru,
znovu stiskněte tlačítko Přidržet.

Zobrazení posledních hovorů
1. Stiskněte tlačítko Aplikace

.

2. Přejděte na položku Poslední a vyberte ji.
3. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.

Přepojení hovoru na jiného účastníka

Funkce telefonu

Tlačítka linek a funkcí

Znázornění zařízení Cisco IP Phone 7841.

1. Z hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko
Přepojit
.
3. Stiskněte tlačítko Přepojit znovu (předtím nebo potom
jak účastník přijme hovor).

1

Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete sledovat hovory na
lince a používat funkce, jako je Rychlá volba nebo možnost
pokračování v podrženém hovoru.

2

Tlačítka linek a funkcí

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

3

Softwarová tlačítka

xx

Trvale svítící zelená – linka je nečinná

4

Navigace

xx

Trvale svítící červená – linka se používá

5

Přidržení hovoru, přepojení a konference

xx

Blikající červená – příchozí nebo přidržený hovor

6

Hlasitý telefon, náhlavní souprava a ztlumení mikrofonu

xx

Trvale svítící žlutá – linka není přihlášená

7

Hlasová pošta, aplikace a adresář

8

Hlasitost
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2. Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.

Přidání dalšího účastníka k hovoru
1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko
Konference

.

2. Zadejte číslo, které chcete připojit, a stiskněte tlačítko
Volat.
3. Po spojení hovoru znovu stiskněte tlačítko Konference.
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Uskutečnění hovoru s náhlavní soupravou
1. Připojte náhlavní soupravu.

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy
nebo hlasitého telefonu, když se telefon používá, stiskněte

2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko Náhlavní souprava

.

Uskutečnění hovoru s hlasitým telefonem
1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko Hlasitý telefon

.

Ztlumení zvuku
1. Stiskněte tlačítko Ztlumit

Nastavení hlasitosti během hovoru
ovladač hlasitosti

nahoru nebo dolů.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

.

Poslech hlasových zpráv
Stiskněte tlačítko Zprávy
a postupujte podle
hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro
určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.

Přesměrování všech hovorů
1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko PřesmVše.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat,
nebo stiskněte tlačítko Hlasová pošta.
3. Po návratu stiskněte tlačítko Přesměr.

Nastavení podsvětlení obrazovky
(7821, 7841, 7861)
1. Stiskněte tlačítko Aplikace

.

2. Vyberte položky Předvolby uživatele > Předvolby
obrazovky > Časovač podsvícení.
3. Stiskněte Zapnuto nebo Vypnuto nebo vyberte dobu
zapnutého podsvětlení.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon
nepoužívá, stiskněte ovladač hlasitosti
nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcího tónu

2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte
tlačítko Ztlumit.

Stručná úvodní příručka

1. Stiskněte tlačítko Aplikace

Uživatelská příručka
Celou uživatelskou příručku naleznete na adrese
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaborationendpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-userguide-list.html.

.

2. Vyberte položky Předvolby uživatele > Předvolby
zvuku > Linka (č) – vyzváněcí tón, kde č = číslo linky.
3. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka
Přehrát si vyslechněte ukázky.
4. Stiskněte tlačítko Vybrat a uložte výběr stisknutím
tlačítka Nastavit.
5. Stiskem tlačítka Zpět nabídku opustíte.

Nastavení kontrastu obrazovky
1. Stiskněte tlačítko Aplikace

.

2. Vyberte položky Předvolby uživatele > Předvolby
obrazovky > Úroveň kontrastu.
3. Stisknutím tlačítka nahoru kontrast zvýšíte a stisknutím
dolů jej snížíte.
4. Stiskněte tlačítko Uložit.
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