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Bežné telefónne činnosti
Uskutočnenie hovoru Pred vytočením čísla alebo 

po vytočení čísla zdvihnite 
slúchadlo.

Opätovné vytočenie čísla Stlačte tlačidlo Opakuj.

Prepnutie na slúchadlo 
počas hovoru

Zdvihnite slúchadlo.

Prepnutie na reproduktor 
alebo slúchadlo počas 
hovoru

Stlačte tlačidlo  alebo 
 a potom zaveste 

slúchadlo.

Vypnutie zvuku v hovore 
a zrušenie vypnutia 
zvuku v hovore

Stlačte tlačidlo .

Zobraziť históriu hovorov Stlačte tlačidlo  > 
História hovorov. 

Podržanie hovoru 
a pokračovanie v hovore

Stlačením tlačidla  
podržíte hovor a jeho opätovným 
stlačením budete pokračovať 
v podržanom hovore.

Prepojenie hovoru na 
nové číslo

Stlačte tlačidlo , zadajte 
číslo a potom ho znova stlačte.

Uskutočnenie hlasného 
hovoru hovor

Stlačte tlačidlo Hlasný hovor, 
potom v prípade potreby zadajte 
číslo. Po zaznení tónu hovorte.

Začatie štandardného 
konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo , 
vytočte účastníka a potom 
ho znova stlačte.

Stíšenie zvonenia 
prichádzajúceho hovoru.

Raz zatlačte dolné tlačidlo 
Hlasitosť.
STRUČNÝ PREHĽAD
Telefóny Cisco IP Phone 
7821, 7841 a 7861 pre 
systém Cisco Unified 
Communications 
Manager 10.0 (SIP)

Kontextové tlačidlá
Ikony obrazovky telefónu
Tlačidlá
Bežné telefónne činnosti
Kontextové tlačidlá
Všetky hov. Obsahuje zoznam všetkých zmeškaných, 

uskutočnených a prijatých hovorov.

Prijať Prijatie hovoru.

Použiť Potvrdenie výberu tónu zvonenia.

Hovor Uskutočnenie hovoru.

Spät.vol Zapnutie upozornenia na uvoľnenie 
predtým obsadenej klapky.

Zrušiť Zrušenie akcie alebo zatvorenie 
obrazovky bez použitia zmien.

Vymazať Vymazať všetky hodnoty.

Odstr. Odstráni záznam z histórie hovorov.

Odstr.h. Odstráni hovor z histórie hovorov.

Podrobn. Otvorí záznam s podrobnosťami 
o hovore viacerých účastníkov 
v protokole Zmeškané hovory, 
Uskutočnené hovory a Prijaté hovory

Volať Vytočte zvolené číslo.

Odkloniť Odoslanie alebo presmerovanie hovoru 
do hlasovej pošty alebo na vopred 
určené telefónne číslo.

Upraviť Upravte meno alebo e-mailovú adresu.

Uprav. č. Upravte číslo.

Skončiť Návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Presm
Vš/Vyp
Presm

Nastavenie alebo zrušenie presmerovania 
hovorov.

SVezmi Prijatie hovoru, ktorý vyzváňa v inej 
skupine alebo na inej linke.

Odhlásiť Odhlásenie do/z osobného adresára.

Meet Me Usporiadanie konferenčného hovoru.

Zmeškané Otvorí záznam zmeškaných hovorov.

Viac Zobrazenie ďalších kontextových 
tlačidiel.
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Volať Uskutočnite nový hovor.

OK Potvrdenie výberu.

IVezmi Prijatie hovoru zvoniaceho v priradenej 
skupine.

Parkovať Uloženie hovoru.

Prehrať Prehratie tónu zvonenia.

Vezmi Prijatie hovoru vyzváňajúceho na inom 
telefóne vo vašej skupine.

Opakovať Opätovné vytočenie naposledy 
volaného čísla.

Odstr. Odstránenie účastníka konferencie 
alebo záznamu.

Uložiť Uloženie vybratých nastavení.

Hľadať Vyhľadanie položky v adresári.

Vybrať Vybratie označenej možnosti.

Nastaviť Nastavenie tónu zvonenia.

Odoslať Zadanie informácií o používateľovi.

Vymeniť Prepínanie medzi dvomi existujúcimi 
hovormi.

Aktual. Aktualizovanie položky v osobnom 
adresári.

>> Prechod medzi zadanými znakmi.

Návrat za účelom odstránenia znakov.

Späť.
Ikony obrazovky telefónu
Zdvihnuté slúchadlo

Zavesené slúchadlo

Spojený hovor

Prichádzajúci hovor

Zmeškaný hovor

Prijatý hovor

Uskutočnený hovor

Podržať/obnoviť hovor

Ikony funkcií
(ak sú v telefóne dostupné)

Čakajúca správa

Zdieľaná linka sa používa

Rýchla voľba linky

Indikátor stavu linky - monitorovaná linka 
sa používa
Indikátor stavu linky - monitorovaná linka 
sa nepoužíva
Indikátor stavu linky - monitorovaná linka zvoní 

Indikátor stavu linky - monitorovaná linka je 
v stave Nerušiť
Tlačidlá 

Stručné úvodné príručky pre IP telefón od spoločnosti 
Cisco nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_
user_guide_list.html

Aplikácie

Kontakty

Správy

Prepojenie

Podržať/Pokračovať

Konferenčný hovor

Hlasitosť

Reproduktor

Stíšenie hovoru

Náhlavná súprava

Tlačidlo vybratia
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