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Vaš telefon 

 

1.  Gumb za vklop
2.  Bralnik črtne kode (samo 840S) in 

programabilna tipka (privzeto klic v sili)
3.  Sprejemni zvočnik in sprednja kamera
4.  Programabilna tipka (privzeto PTT)
5.  Mikrofon
6.  Naglavna slušalka, vrata za polnjenje 

USB in zvočnik
7.  Programabilne tipke (privzeto: večja glasnost, 

manjša glasnost, spodnja tipka pa je za 
funkcijo optičnega bralnika (za 840S) ali 
brez funkcije (za 840))

8.  Zadnja kamera, leča bliskavice/svetilka 
in zadnji mikrofon

9.  Stiki polnilnika, zaklep baterije in akumulatorska 
baterija

Vklop telefona
Pritisnite in zadržite tipko za Vklop, dokler telefon 
ne začne vibrirati in se prikaže prvi zaslon.

Odklepanje telefona
1.  Če je zaslon telefona v načinu spanja, 

na kratko pritisnite tipko za Vklop.
2.  Podrsnite navzgor na zaklenjenem  

zaslonu.

3.  Vnesite PIN ali geslo in tapnite Enter .

Zaklepanje telefona
Na kratko pritisnite tipko za Vklop.

Izklop telefona
1.  Pritisnite in držite tipko za Vklop.
2.  Tapnite Izklop .

Klicanje s tipkovnico
1.  Odprite aplikacijo Cisco Phone .
2.  (Izbirno) Če ima vaš telefon več linij, izberite 

želeno. 

3.  Tapnite Tipkovnica .

4.  Vnesite telefonsko številko.

5.  Tapnite Sprejmi/kliči .

Prevzem klica 
Podrsnite možnost Sprejmi/kliči  v desno.

Izklop zvoka mikrofona
1.  Na zaslonu aktivnega klica tapnite  

Izklopi zvok .
2.  Če želite vklopiti zvok mikrofona, znova 

tapnite Izklopi zvok .

Spreminjanje možnosti zvoka
1.  Na zaslonu aktivnega klica tapnite 

Možnosti zvoka .
2.  Izberite želeno razpoložljivo možnost zvoka: 

Slušalke , Zvočnik , Bluetooth  
ali Telefon .

Uvrščanje klica na čakanje
1.  Na zaslonu aktivnega klica tapnite Zadrži .
2.  Če se želite vrniti na zadržani klic, tapnite 

Zadrži .

Preusmeritev klica na drugo osebo
1.  Na zaslonu aktivnega klica tapnite Več .
2.  Tapnite Prenesi na številko .
3.  Vnesite telefonsko številko za klic ali 

izberite vnos iz nedavnih klicev .
4.  Tapnite Preusmeri .
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Dodajanje klica za ustvarjanje konference
1.  Na zaslonu aktivnega klica tapnite Več .
2.  Tapnite Dodaj klic.
3.  Vnesite številko za klic.
4.  Tapnite Dodaj .

5.  Ko se oseba oglasi, tapnite Več .

6.  Tapnite Združi .

7.  Tapnite zadržani klic, ki ga želite dodati 
konferenci.

8.  Tapnite Združi.

9.  Ponovite korake 1–8 za vsakega dodatnega 
udeleženca.

Dostop do drugih aplikacij med aktivnim 
klicem
1.  Če želite zapustiti zaslon aktivnega klica, 

tapnite Home . Nazaj  ali Nedavne 
aplikacije .

2.  Uporabite želeno aplikacijo.

3.  Če se želite vrniti na zaslon aktivnega klica, 
podrsajte navzdol po vrstici stanja in tapnite 
obvestilo o aktivnem klicu.

Pregled nedavnih ali neodgovorjenih klicev
1.  Odprite aplikacijo Cisco Phone .
2.  Tapnite Klici .
3.  Tapnite Nedavni ali Neodgovorjeni.

Dodajanje novega lokalnega stika
1.  Odprite aplikacijo Cisco Phone .
2.  Tapnite Stiki .
3.  Tapnite Dodaj .
4.  Vnesite informacije o stiku.

5.  Tapnite Shrani.

Dostop do glasovne pošte
1.  Izberite eno od naslednjega: 

 x Podrsajte navzdol po vrstici stanja in tapnite 
obvestilo Glasovna pošta čaka.

 x Če je nastavljeno, tapnite 1  na 
tipkovnici  v aplikaciji Cisco Phone 

, da pokličete številko za pridobivanje 
glasovne pošte.

2.  Sledite pozivom za pridobitev glasovne pošte.

ALI: če je nastavljena vizualna glasovna pošta – v 
aplikaciji Cisco Phone  tapnite Glasovna pošta 

.

Preusmeritev klicev z vašega telefona
1.  Odprite aplikacijo Cisco Phone .
2.  Glede na različico programske opreme 

telefona tapnite meni Preplavitev  ali Predal 
.

3.  Izberite Funkcije > Posredovanje klicev.
4.  Podrsnite drsnik Omogoči posredovanje 

klicev v desno .

5.  Vnesite telefonsko številko za sprejem klicev 
ali izberite vnos s seznama Stiki .

6.  Tapnite Shrani.

Izklop preusmeritve klicev z vašega 
telefona
1.  Odprite aplikacijo Cisco Phone .
2.  Glede na različico programske opreme 

telefona tapnite meni Preplavitev  ali 
Predal .

3.  Izberite Funkcije > Posredovanje klicev.
4.  Podrsnite drsnik Omogoči posredovanje 

klicev v levo .

5.  Tapnite Shrani.

(Če je konfigurirano) Pošiljanje oddaje 
PTT
1.  Če je vaš telefon zaščiten z geslom, 

odklenite telefon.
2.  Če niste na želenem kanalu, odprite 

aplikacijo PTT  in tapnite želeni kanal 
na zavihku Kanali  ali kliknite etapo 
pogovora na zavihku Aktivnost .

3.  Pritisnite in držite tipko PTT.

4.  Ko zaslišite zvok, držite mikrofon telefona 
približno pet centimetrov stran od ust in 
začnite govoriti.

5.  Spustite tipko PTT.
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(Če je konfigurirano) Aktiviranje alarma 
za preplah
Pritisnite programirano rdečo tipko za Klic v sili 
na zgornji desni strani telefona v skladu z navodili.

(Samo za 840S) Optično branje črtne kode
1.  Če je vaš telefon zaščiten z geslom, 

odklenite telefon.
2.  Bralnik črtnih kod usmerite 2,5–46 cm (1–18 

palcev) nad črtno kodo, ki jo želite prebrati.
3.  Pritisnite in pridržite programirano tipko 

Optični bralnik tako, da lučka sveti po 
celotnem simbolu črtne kode in dokler 
se lučka ne ugasne ter zaslišite pisk.

Prilagoditev glasnosti med klicem
Med klicem lahko glasnost prilagodite s 
programirano tipko Povečanje glasnosti 
in Zmanjšanje glasnosti.

Dostop do hitrih nastavitev

1.  Podrsajte navzdol od vrstice stanja na vrhu 
zaslona.

2.  Če ima telefon pametni zaganjalnik s samo 
eno aplikacijo, tapnite Hitre nastavitve.

3.  Če je na voljo, znova podrsnite navzdol, 
da prikažete več nastavitev in možnosti.

ALI: Če ima vaš telefon pametni zaganjalnik 
z več aplikacijami, tapnite meni Preplavitev .

(Če je na voljo) Nastavitev glasnosti  
zvonca telefona

1.  Odprite aplikacijo Nastavitve .
2.  Tapnite Zvok.
3.  Povlecite drsnik Glasnost zvonjenja, 

da prilagodite glasnost zvonjenja.

(Če je na voljo) Seznanjanje 
naprave Bluetooth®
1.  Odprite aplikacijo Nastavitve .
2.  Izberite Povezane naprave > 

Lastnosti povezave > Bluetooth.
3.  Tapnite Seznani novo napravo.
4.  Na seznamu Razpoložljive naprave izberite 

želeno napravo in tapnite Seznani.
5.  Po potrebi vnesite kodo PIN naprave.

(Če je na voljo) Prilagoditev osvetlitve 
zaslona
1.  Odprite aplikacijo Nastavitve .
2.  Tapnite Zaslon.
3.  Tapnite Raven svetlosti.
4.  Če želite prilagoditi svetlost zaslona, podrsnite 

drsnik.
5.  Po želji vklopite prilagodljivo svetlost, 

da samodejno prilagodite svetlost 
zaslona glede na okolje. Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni 

znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij 
v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, 
pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene 
blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba 
besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem 
Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)

(Če je na voljo) Spreminjanje časovne 
omejitve prikaza zaslona
1.  Odprite aplikacijo Nastavitve .
2.  Tapnite Zaslon.
3.  Tapnite Napredno.
4.  Tapnite Časovna omejitev zaslona.
5.  Izberite želeno dolžino časa.

(Če je na voljo) Sprememba velikosti 
pisave in zaslona
1.  Odprite aplikacijo Nastavitve .
2.  Tapnite Zaslon.
3.  Tapnite Napredno.
4.  Tapnite Velikost pisave ali Velikost zaslona.
5.  Podrsnite drsnik Velikost pisave ali Velikost 

zaslona, da prilagodite velikosti pisave ali 
zaslona.

Uporabniški priročnik 
Za več informacij si oglejte celoten uporabniški 
priročnik.


