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Yleiset puhelintoiminnot
Pidossa / Palaa 
puheluun

Valitse Pito tai Palaa.

Siirrä puhelu uuteen 
numeroon

Valitse Siirrä, valitse 
kohdenumero ja valitse sitten 
uudelleen Siirrä.

Valitse numero 
uudelleen

Valitse Toista tai . 

Vaimenna puhelin Valitse Vaimennus. 
Ota mikrofoni käyttöön 
valitsemalla VaimPois.

Aloita 
vakioneuvottelupuhelu

Valitse Neuvot. Valitse 
numero ja valitse sitten 
uudelleen Neuvot. Toista 
sama kaikkien osallistujien 
kohdalla.

Siirrä puheluja 
alanumeroon

Valitse Siirto. Valitse 
puhelinnumero, johon haluat 
siirtää kaikki puhelut. 
Peruuta valitsemalla Siirto.

Käytä puhelulokeja Valitse puheluloki 
valitsemalla Valikko > 
Puheluhistoria. Soita puhelu 
korostamalla tietue ja 
valitsemalla .

Siirrä jaetun 
linjan puhelu 
pöytäpuhelimesta 
langattomaan 
puhelimeen

Valitse Pito puhelimesta, 
jossa puhelu on käynnissä. 
Yhdistä puheluun 
valitsemalla toisesta 
puhelimesta Palaa. 
Pikaopas
Cisco Unified Wireless IP 
7920 -puhelimen 
pikaopas Cisco Unified 
CallManager 5.0 (SCCP) 
-sovellusta varten

Yleiset puhelintoiminnot

Puhelimen käyttäminen

Pikanäppäimet

Toimintonäppäinten määritelmät

Puhelimen näytön kuvakkeet
Puhelimen käyttäminen

Pikanäppäimet

Kytke puhelimeen 
virta

Valitse  (punainen näppäin) 
ja pidä sitä painettuna, kunnes 
puhelimeen kytkeytyy virta.

Soita puhelu Valitse numero ja valitse sitten  
(vihreä näppäin). (Valintaääntä ei 
kuulu.)

Vastaa puheluun Valitse  (vihreä näppäin).

Katkaise puhelu Valitse  (punainen näppäin).

Käytä puhelimen 
toimintoja

Valitse  tai  
(toimintopainike). Selaa muita 
toimintoja painamalla näppäintä 

 tai .

Käytä valikon 
toimintoja

Valitse  (Valikko) ja selaa 
valikoita näppäimellä  tai .

Katkaise 
puhelimesta virta

Valitse  (punainen näppäin) ja 
pidä sitä painettuna, kunnes 
puhelimen virta katkeaa.

Lukitse/avaa 
näppäimistö

Valitse  (#-näppäin) ja pidä se 
painettuna.  merkitsee, että 
näppäimistö on lukittu. Avaa 
näppäimistö valitsemalla  ja OK.

Lisää 
soittoääneen 
värinähälytys

Valitse  (*-näppäin) ja pidä se 
painettuna. Värinä on tällöin 
käytössä, ja näytössä näkyy . Ota 
soittoääni käyttöön valitsemalla 

, jolloin  poistuu näkyvistä.

Säädä 
kaiuttimen 
äänenvoimak-
kuutta

Valitse , jolloin näkyviin tulee 
äänenvoimakkuusnäyttö. Lisää 
äänenvoimakkuutta valitsemalla  
tai vähennä sitä valitsemalla .

Käytä 
puheviestejä

Valitse  ja pidä se hetken aikaa 
painettuna, niin yhteys 
puheviestijärjestelmään 
muodostetaan.

Valitse numero 
uudelleen

Saat näkyviin valitut 
puhelinnumerot valitsemalla . 
Etsi numero valitsemalla  ja 
valitse sitten .

#

#
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Toimintonäppäinten 
määritelmät
Erittely Saat näkyviin tietueen tiedot.

Jonotus Voit saada ilmoituksen, kun varattuna 
oleva tai soiva alanumero vapautuu.

Liitä Liitä samalla linjalla olevia puheluita 
neuvottelupuheluksi.

Lopeta Lopeta nykyinen puhelu.

LRT Ilmoita puheluongelmista 
järjestelmänvalvojalle.

Luettelo Käytä puhelinluettelon 
valikkotoimintoja.

LyhSoit Soita käyttämällä lyhytvalinnan 
hakemistonumeroa.

Lähetä Etsi haluamasi luettelotietue.

MPoimin Vastaa puheluun, joka hälyttää omaan 
ryhmääsi kuuluvassa ryhmässä.

Muokkaa Muokkaa puhelulokissa olevaa 
numeroa.

NeuvLuet Tarkastele neuvottelun osallistujia.

Neuvot Luo neuvottelupuhelu.

Neuvott Luo avoin neuvottelupuhelu.

nVäliint Liity jaetulla linjalla olevaan puheluun 
ja muodosta neuvottelupuhelu.

Palaa Palaa pidossa olevaan puheluun.

Palvelut Käytä puhelinpalveluita.

Parkki Aseta puhelu parkkiin, kun käytät 
Parkissa-toimintoa.

Peruuta Peruuta tekemäsi toiminto tai poistu 
näytöstä ottamatta muutoksia 
käyttöön.

Poimi Vastaa ryhmässäsi hälyttävään 
puheluun.

Poista Poista merkkejä kohdistimen kohdalta 
käyttäessäsi Muokkaa-näppäintä tai 
poista osallistuja neuvottelusta.

PoisViim Poista uusin osallistuja neuvottelusta.
Lyhytvalintanäppäinten käyttäminen

Päivitä Päivitä sisältö.

RPoimin Vastaa toisessa ryhmässä hälyttävään 
puheluun.

Siirrä Siirrä puhelu.

Siirto Aseta tai peruuta soitonsiirto.

Soita Valitse puhelinnumero ja soita siihen 
tai soita uusi puhelu.

SuorSiir Yhdistä kaksi puhelua.

Tallenna Tallenna valitsemasi asetukset.

Toista Soita uudelleen viimeksi valittuun 
numeroon.

Tyhjennä Poista tietueita tai asetuksia.

Vaimennus/
VaimPois

Vaimenna puhelu tai poista vaimennus 
käytöstä.

Valikko Käytä puhelimen valikkoja.

Valitse Valitse näytöstä kohteita.

Vastaa Vastaa puheluun.

vKääntö Lähetä puhelu puheviestijärjestelmään.

VPUHT Raportoi epäilyttävistä puheluista.

Väliintulo Liity jaetulla linjalla olevaan puheluun.

Äänenvoi-
makkuus

Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

Määritä 
lyhytvalintanäppäimiä

Valitse Valikko > Hakemisto > 
Puhelinluettelo > 
Lyhytvalinta. Selaa näkyviin 
lyhytvalintakohde, jossa ei ole 
merkkiä . Valitse Erittely, 
valitse sitten Muokkaa ja 
määritä lopuksi 
puhelinnumero. 

Käytä 
lyhytvalintanäppäimiä

Tuo lyhytvalintanumero 
näkyviin valitsemalla  
(näppäimet 2–9) ja pitämällä 
se painettuna.
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Puhelimen näytön kuvakkeet

Tietojen lisääminen puhelinluetteloon

Linja- ja puhelutilat

Soitonsiirto käytössä

Puhelu pidossa

Yhdistetty puhelu

Saapuva puhelu

Puhelinlinja

Muut toiminnot

Lyhytvalintanumero määritetty

Määritetyt palvelut

Varattu-merkkivalo, linja käytössä

Varattu-merkkivalo, linja vapaa

Varattu-merkkivalo ei käytössä linjalla

Valitse Valikko > Hakemisto > Puhelinluettelo > 
Lyhytvalinta. Siirry haluamasi kohteen kohdalle, 
valitse se ja valitse sitten Muokkaa. 

Näppäile nimi ja puhelinnumero puhelimen 
näppäimistön ja seuraavien pikanäppäinten avulla:
Teksti – Paina numeronäppäintä 1–3 kertaa, kunnes 
saat näkyviin haluamasi kirjaimen. Jos haluat lisätä 
välilyönnin, paina  tai . 
Suuret kirjaimet – Vaihda suurista kirjaimista pieniin 
tai päinvastoin painamalla . Näytön oikealla 
puolella näkyy tällöin  tai .
Numerot – Paina numeronäppäintä neljä kertaa. 
Symbolit – Tuo symbolitaulukko näkyviin painamalla 

. Voit etsiä haluamasi symbolin nuolinäppäimillä. 
Lisää symboli valitsemalla Käytä.
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