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Paina  tai Soita. Voit 
tehdä tämän ennen numeron 
valitsemista tai sen jälkeen.

uheluun Paina  tai Vastaa.

uhelu Paina Lopeta puhelu.

Paina Soita uudelleen.
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en  
aminen

Paina äänialustan, näytön 
ohjausyksikön tai 
mikrofonin -painiketta.

istorian 
inen

Paina Sovell. ja valitse 
Puheluhistoria. Voit soittaa 
katkaisematta nykyistä puhelua. 

Parkki Tällä voit asettaa puhelun parkkiin 
ja näyttää puhelun tiedot.

Toista Tällä voit valita uudelleen 
viimeksi valitun numeron.

Jatka Tällä voit jatkaa pidossa olevaa 
puhelua.

Pikavalinta Tällä voit soittaa määritettyyn 
numeroon.

Siirrä Tällä voit siirtää puhelun.



Puhe

Linja- j

Muut to

itännät

aalta

Huomautus:   Cisco Unified IP 
831 tukee langallisia ja 
neja. Cisco Unified IP 
831NR tukee vain 
ja.
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