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Váš telefón 
Vyobrazený je IP telefón Cisco 7841.

1   Indikátor prichádzajúceho hovoru alebo hlasovej schránky

2  Tlačidlá linky a funkcií

3  Funkčné tlačidlá

4  Navigácia

5  Podržanie, prepojenie a konferencia

6  Reproduktor, slúchadlá a stlmenie

7  Hlasová schránka, aplikácie a adresár

8  Hlasitosť

Tlačidlá linky a funkcií 
Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory 
na linke, získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo 
vykonávať úlohy ako napríklad obnovenie podržaného 
hovoru.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

 x  Zelená, svieti: linka je nečinná

 x  Červená, svieti: linka sa používa

 x  Červená, bliká: prichádzajúci alebo podržaný hovor

 x  Žltá, svieti: linka je nezaregistrovaná

Uskutočnenie hovoru 
Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo. 

Prijatie hovoru 
Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo linky.

Podržanie hovoru na linke 
1. Stlačte tlačidlo Podržať . 
2. Ak chcete obnoviť hovor podržaný na linke, 

znovu stlačte tlačidlo Podržať. 

Zobrazenie posledných hovorov 
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie . 
2. Posuňte zobrazenie a vyberte Posledné.
3. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť. 

Prepojenie hovoru na inú osobu 
1. Počas hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte 

tlačidlo Prepojiť .
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby. 
3. Znovu stlačte tlačidlo Prepojiť (predtým alebo potom 

ako hovor prijme druhý účastník). 

Pridanie ďalšej osoby do hovoru 
1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo  

Konferencia .
2. Zadajte číslo, ktoré chcete pridať, a stlačte tlačidlo 

Vytočiť.
3. Po pripojení hovoru znovu stlačte tlačidlo Konferencia. 
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Uskutočnenie hovoru pomocou slúchadiel 
1. Pripojte slúchadlá.
2. Na klávesnici zadajte číslo. 

3. Stlačte tlačidlo Slúchadlá .

Uskutočnenie hovoru pomocou 
reproduktora 
1. Na klávesnici zadajte číslo. 

2. Stlačte tlačidlo Reproduktor .

Stlmenie zvuku 

1. Stlačte tlačidlo Stlmiť . 
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla Stlmiť. 

Vypočutie hlasových správ 

Stlačte tlačidlo Správy  a postupujte podľa 
hlasových výziev. Ak chcete skontrolovať správy na určitej 
linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky. 

Presmerovanie všetkých hovorov 
1. Stlačte funkčné tlačidlo Presmer.
2. Vytočte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, 

a stlačte funkčné tlačidlo Hovor.
3. Keď sa vrátite, stlačte funkčné tlačidlo VymPresm. 

Nastavenie hlasitosti hovoru 

Stláčaním tlačidla Hlasitosť  nahor alebo 
nadol môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, slúchadiel alebo 
reproduktora, keď sa telefón používa. 

Nastavenie hlasitosti tónu zvonenia 

Stláčaním tlačidla Hlasitosť  nahor alebo 
nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón 
nepoužíva. 

Zmena tónu zvonenia 
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie . 
2. Vyberte možnosti Používateľské predvoľby > Možnosti 

zvuku > Kl. (n) – tón zvonenia, kde n = číslo linky.
3. Prejdite cez zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla 

Prehrať si môžete vypočuť ukážku tónu. 
4. Uložte výber stlačením tlačidla Vybrať a Nastaviť. 

5. Skončite stlačením tlačidla Späť. 

Nastavenie kontrastu obrazovky 
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie . 
2. Vyberte možnosť Používateľské predvoľby > 

Predvoľby obrazovky > Úroveň kontrastu.
3. Kontrast zvýšite stlačením tlačidla nahor alebo znížite 

stlačením tlačidla nadol.
4. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Nastavenie podsvietenia obrazovky  
(7821, 7841, 7861)
1. Stlačte tlačidlo Aplikácie . 
2. Vyberte možnosť Používateľské predvoľby >  

Predvoľby obrazovky > Časovač podsvietenia.
3. Stlačte Zap. alebo Vyp., prípadne vyberte dĺžku času, 

počas ktorého má byť podsvietenie zapnuté. 

Používateľská príručka 
Kompletnú používateľskú príručku si môžete pozrieť 
na lokalite http://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html.
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