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Vaš telefon
Prikazan je telefon Cisco IP 7841.

1  Indikator dohodnega klica ali glasovne pošte

2  Linijske in funkcijske tipke

3  Programske tipke

4  Navigacija (navigacijski obroč in gumb Izberi)

5  Zadrži, Preusmeri in Konferenca

6  Zvočnik, naglavna slušalka in Izklop zvoka

7  Glasovna pošta, Aplikacije in Imenik

8  Glasnost

Linijske in funkcijske tipke
Uporabite linijske in funkcijske tipke za ogled klicev na liniji 
ali za dostop do funkcij, kot je Hitro klicanje. 

Gumbi zasvetijo, da prikažejo naslednja stanja:

 x  sveti zeleno: aktiven klic

 x  utripa zeleno: klic na čakanju

 x  sveti oranžno: zasebna linija v uporabi

 x  utripa oranžno: dohodni klic

 x  sveti rdeče: oddaljena linija v uporabi

 x  utripa rdeče - oddaljena linija na čakanju

Izvedba klica
Vnesite številko in dvignite slušalko.

Odgovori klica
Pritisnite linijsko tipko, ki utripa oranžno.

Uvrstitev klica na čakanje
1. Pritisnite tipko Zadrži .
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, znova pritisnite 

Zadrži.

Oglednedavnih klicev
1. Pritisnite tipko Aplikacije .
2. Pomaknite se in izberite Nedavni.
3. Izberite linijo, ki si jo želite ogledati.

Dodajanje druge osebe klicu (7811)
1. Med aktivnim klicem pritisnite Konferenca .
2. Pritisnite Klici, izberite zadržani klic in pritisnite Da.

Dodajanje druge osebe klicu (7821, 7841, 
7861)
1. Med aktivnim klicem pritisnite Konferenca .
2. Izberite zadržani klic in pritisnite Da.
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Preusmeritevklica na drugo osebo 
1. Iz aktivnega klica, ki ni zadržan, pritisnite Preusmeri 

. 
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe. 
3. Znova pritisnite Prenos. 

Klicanjez naglavno slušalko 
1. Priključite naglavne slušalke.
2. S tipkovnico vnesite številko. 

3. Pritisnite tipko Naglavna slušalka . 

Klicanjez zvočnikom
1. S tipkovnico vnesite številko.

2. Pritisnite tipko Zvočnik .

Izklopzvoka

1. Pritisnite tipko Izklop zvoka .
2. Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite IzkZv.

Poslušanjeglasovnih sporočil

Pritisnite tipko Sporočila  in sledite glasovnim 
pozivom. Če želite preveriti sporočila za posamezno linijo, 
najprej pritisnite linijsko tipko.

Preusmerjanjevseh klicev 
1. Izberite linijo in pritisnite tipko Preusm. vse.
2. Kliknite številko, na katero želite posredovati klic, ali 

pritisnite tipko Glasovna pošta.
3. Ko se vrnete, pritisnite Posred.izkl..

Nastavljanjeglasnosti v klicu
Če želite nastaviti glasnost slušalke, naglavne slušalke ali 
zvočnika, med uporabo telefona pritisnite zgornji ali spodnji 

del tipke Glasnost .

Nastavljanje glasnostinačina zvonjenja
Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali 

spodnji del tipke Glasnost , ko telefon ni v 
uporabi.

Sprememba načina zvonjenja 
1. Pritisnite tipko Aplikacije .
2. Izberite Lastnosti > Način zvonjenja.
3. Izberite linijo.
4. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za 

poslušanje vzorca pritisnite Predvajaj.
5. Če želite shraniti izbor, pritisnite Nastavi in Uporabi.

Nastavitev osvetlitve zaslona
1. Pritisnite tipko Aplikacije .
2. Izberite Lastnosti > Kontrast.
3. Pritisnite navzgor za večji ali navzdol za manjši kontrast.
4. Pritisnite Shrani.

Nastavitev osvetlitve zaslona
1. Pritisnite tipko Aplikacije .
2. Izberite Lastnosti > Osvetlitev.
3. Pritisnite Vklop za vklop osvetlitve ali Izklopi za izklop 

osvetlitve.

Uporabniški priročnik
Celoten uporabniški priročniksi lahko ogledate na strani 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-
guide-list.html.


