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Običajna telefonska 
opravila

Klicanje Pritisnite  ali Klic. To lahko 
naredite pred izbiranjem številk 
ali po njem.

Prevzem klica Pritisnite  ali Odgovori.

Prekinitev klica Pritisnite Prekinitev klica.

Ponovitev Pritisnite Ponovi.

Izklop zvoka 
konferenčne postaje

Pritisnite  na zvočni bazi, 
enoti DCU ali mikrofonu.

Ogled zgodovine 
klicev

Pritisnite Aplikacije in izberite 
možnost Zgodovina klicev. 
Za klicanje označite element 
seznama in pritisnite Kliči.

Zadrževanje/ 
nadaljevanje klica

Pritisnite Zadržanje klica. 
Za nadaljevanje klica pritisnite 

 ali Nadaljuj.

Preusmerjanje klica 
na novo številko

Pritisnite Preusmeri, vnesite 
številko, in nato znova 
pritisnite Preusmeri.

Začetek 
standardnega 
konferenčnega klica

Pritisnite Konferenca, 
pokličite udeleženca in 
pritisnite Konferenca.

Preusmeritev vseh 
klicev

Pritisnite Posr Vse.

Pridružitev V povezanem klicu pritisnite 
Konferenca, nato pa Klici, 
da si ogledate seznam klicev, 
kateremu se boste pridružili.
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Običajna telefonska opravila

Opredelitve dinamičnih tipk

Ikone na zaslonu telefona

Gumbi telefona

Telefonske povezave
Opredelitve dinamičnih 
tipk

Aplikacije Dostop do aplikacij telefona in 
menijev nastavitve telefona

Hitro klicanje Postavljanje klica na izbran vnos

Klic Vzpostavljanje klica izbrane 
številke

Klici Seznam povezanih klicev

Konf Ustvarjanje konferenčnega klica

Nadaljuj Nadaljevanje zadržanega klica

Nov Klic Vzpostavitev novega klica brez 
prekinjanja trenutnega klica 

Odgovori Sprejem dohodnega klica

Parkiraj Parkiranje klica in prikaz njegovih 
podrobnosti

Ponovi Ponovno klicanje številke, ki ste jo 
nazadnje klicali

Posr Vse Posredovanje vseh dohodnih 
klicev

PovKlic Prejem obvestila, ko je zasedena 
številka spet na voljo

Prekinitev klica Končanje aktivnega klica

Prekliči Zaustavitev trenutnega postopka

Preusmeri Preusmeritev klica

Preusmeritev Preusmerjanje klica

SezKonKl Prikaz udeležencev konferenčnega 
klica

Sporočila Priprava, preverjanje ali 
poslušanje glasovnega sporočila

Stiki Odprite meni stikov, da si ogledate 
poslovne ali osebne stike iz 
imenika

Več Prikaže dodatne dinamične tipke

Zadržanje klica Uvrščanje aktivnega klica na 
čakanje



Ikone na zaslonu telefona

Statusi linije in klica

Klic na čakanju

Vzpostavljen klic

Dohodni klic

Odložena slušalka

Dvignjena slušalka

Skupna linija v uporabi

Druge funkcije

Izbrana možnost

Povezani način

Šifrirano

Vklopljen mikrofon
Gumbi telefona

Klic

2-smerna navigacijska vrstica

Izberi

Glasnost

Izklop zvoka
Telefonske povezave

Pogled na spodnji del zvočne baze

1 Vrata za omrežni kabel.

2 Povezava z zunanjim napajanjem.

3 Vrata USB za enoto nadzora zaslona 
(DCU). Za povezovanje enote DCU 
z bazo. 

Opomba: Trdno pritisnite, da namestite 
feritni sloj med nastavke kabla.

4 Ožičena razširitvena vtičnica za 
mikrofon.

5 Vrata za kabel v verigi. Za povezovanje 
dveh enot zvočne baze v povezanem 
načinu.
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