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Vaš telefon 
1  Vrstica z lučkami LED

     Vrata za žični mikrofon

     Vrstica za izklop zvoka

     Dinamične tipke

     Vrstica za krmarjenje in gumb Izberite

     Tipka Glasnost

Stanja vrstice z lučkami LED 
Vrstica z lučkami LED zasveti ustrezno stanju:

 x Zeleno, neprekinjeno – aktivni klic
 x Zeleno, počasno utripanje – dohodni klic
 x Zeleno, utripanje – zadržan klic
 x Rdeče, neprekinjeno – klic z izklopljenim zvokom

Klicanje 
Vnesite številko in pritisnite Klic. 

Sprejem klica 
Pritisnite Odgovori.

Preklop klica na čakanje 
1. Pritisnite Zadržanje klica. 
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite Nadaljuj. 

Pregled nedavnih klicev 
Pritisnite Nedavni oziroma tipko za krmarjenje navzgor.

Ogled priljubljenih
Pritisnite Priljubljene oziroma tipko za krmarjenje navzdol, 
da prikažete številke za hitro klicanje.

Dodajanje druge osebe v klic 
1. Med aktivnim klicem pritisnite Konferenca.
2. Vnesite številko.
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja 

oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica. 

4. Pritisnite Konferenca.
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Preusmeritev klica na drugo osebo 
1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite Prenos. 
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe. 
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja 

oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.
4. Znova pritisnite Prenos. 

Izklop zvoka za klic 

1. Pritisnite IzkZv  na telefonu ali  

IzkZv  na razširitvenem mikrofonu.  
2. Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite IzkZv. 

Poslušanje glasovnih sporočil 
Pritisnite Sporočila in upoštevajte glasovne pozive. 

Posredovanje vseh klicev 
1. Pritisnite Posreduj vse.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, 

ali pritisnite Sporočilo.
3. Ko se vrnete, pritisnite Posred.izkl. 

Prilagajanje glasnosti klica 
Ko je telefon v uporabi, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke 

Glasnost , da prilagodite glasnost. 

Prilagajanje glasnosti zvonca 
Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji 

ali spodnji del tipke Glasnost , ko telefon ni 
v uporabi. 

Spreminjanje tona zvonjenja 
1. Izberite Nastavitve > Nastavitve > Ton zvonjenja. 
2. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za 

poslušanje vzorca pritisnite Predvajaj. 
3. Če želite shraniti izbor, pritisnite Nastavi. 

Spreminjanje svetlosti 
1. Izberite Nastavitve > Lastnosti > Svetlost. 

2. Pritisnite navigacijsko vrstico  navzgor za 
večjo svetlost in navzdol za manjšo svetlost.

3. Pritisnite Shrani. 

Seznanjanje brezžičnega mikrofona 
1. Izberite Nastavitve > Skrbniške nastavitve > 

Mikrofoni > Brezžični mikrofon. 
2. Izberite Mikrofon 1 ali Mikrofon 2 in pritisnite 

Seznanjanje.

3. Na brezžičnem mikrofonu pritiskajte IzkZv , 
dokler LED na mikrofonu ne utripa belo. 

Razdružitev brezžičnega mikrofona 
1. Izberite Nastavitve > Skrbniške nastavitve > 

Mikrofoni > Brezžični mikrofon. 
2. Izberite Mikrofon 1 ali Mikrofon 2.
3. Na osnovni enoti pritisnite Razdruži. 

Polnjenje brezžičnega mikrofona 
1. Mikrofon postavite v polnilni nosilec.
2. Če LED ne sveti belo, odstranite mikrofon in ga znova 

postavite v nosilec.

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 last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner 
ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim 
podjetjem. (1110R)
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