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Nota Per obtenir resultats òptims, imprimiu 
en paper legal de mida 8,5 x 14".
1  Marcar
Per marcar, despengeu l’auricular i introduïu un número, o

 • Premeu un botó de sessió sense il luminar  
(costat dret).

 • Premeu la tecla programada NovaTruc.
 • Premeu el botó de l’auricular (sense il luminar)  

o el botó de l’altaveu .

Marcar des del registre de trucades
Quan introduïu un número de telèfon, es mostren 
números coincidents del registre de trucades.

Toqueu dues vegades un número per marcar-lo, 
o desplaceu-vos fins el número i premeu el botó 
Seleccionar al control de navegació.

Tornar a marcar l’últim número
Premeu la tecla programada Retruc. 

Marcatge ràpid
Premeu un botó de marcatge ràpid  (si està 
disponible). O introduïu un codi de marcatge ràpid 
mentre està penjat (sense to de marcatge) i premeu 
la tecla programada MtgeRàpid. 

L’administrador del sistema us pot ajudar a configurar 
els marcatges ràpids des de les pàgines web d’Opcions 
d’usuari.

2  Penjar
Per finalitzar una trucada, substituïu l’auricular, o

 • Premeu el botó Alliberar .
 • Premeu la tecla programada FiTruc.
 • Premeu el botó de l’auricular (il luminat)  

o el botó de l’altaveu .
3  Contestar
Per contestar una trucada que sona , despengeu 
l’auricular, o
 • Premeu el botó de sessió intermitent groc  

(costat dret).
 • Premeu la tecla programada Contest.
 • Premeu el botó de l’auricular (sense il luminar)  

o de l’altaveu .
 • Premeu el botó Seleccionar al  

control de navegació.      

Trucada en espera
Si teniu una segona trucada mentre la primera està activa, 
es mostra una etiqueta de segona sessió.

Per connectar la segona trucada i posar la primera 
en espera automàticament, premeu el botó de sessió 
intermitent groc  (costat dret). 

Línies múltiples
Si utilitzeu línies múltiples, premeu el botó Totes 
les trucades  per veure trucades a totes les línies 
(els més antics primer). De no fer-ho així, el telèfon 
mostrarà només les trucades de la línia seleccionada.
Per veure quina línia està seleccionada, cerqueu una icona 
blava a l’etiqueta de línia (costat esquerre de la pantalla) 
i l’extensió de línia a la barra d’encapçalament (extrem 
superior de la pantalla). 
Totes les trucades utilitza la vostra extensió principal.
4  Silenci
Premeu el botó Silenci  per activar o desactivar 
el Silenci. Quan Silenci està activat, el botó Silenci 
brilla en vermell.

5  Desviar 
Utilitzeu Desviar per desviar una trucada que sona 
o activa a la bústia de veu o a un altre número de 
telèfon (configurat anteriorment per l’administrador 
del sistema). Heu de reprendre una trucada en espera 
abans de poder utilitzar Desviar.

Desviar només afecta la trucada ressaltada. Si escau, 
desplaceu-vos a la trucada abans de prémer Desviar.

6  Desviar-ho tot
1. Premeu la tecla programada Dsv Tot.

2. Introduïu un número de telèfon, seleccioneu un 
número del registre de trucades o premeu el botó 
Missatges  (per desviar a bústia de veu).

3. Cerqueu la icona Dsv Tot  a la pantalla.

4. Per cancel lar el desviament de trucada, premeu 
la tecla programada DsvDesact.

L’administrador del sistema us pot ajudar a desviar 
trucades remotament des de les pàgines web 
d’Opcions d’usuari.

7  Espera
1. Premeu el botó Espera . 

Es mostra la icona d’espera  i el botó de sessió 
parpelleja en verd.

2. Per reprendre la trucada ressaltada, premeu el botó 
intermitent verd , la tecla programada Continu. 
o el botó Seleccionar del control de navegació. 
(Tingueu en compte que tornar a prémer el botó 
Espera no reprèn una trucada d’espera.)

8  No molestar
Premeu el botó NoMlsta (si està disponible) per activar 

 o desactivar  No molestar.

Quan està actiu, No molestar (NoMlsta) silencia el timbre 
i pot bloquejar notificacions visuals de noves trucades. 



9  Conferència
1. Des d’una trucada connectada  (no en espera), 

premeu el botó Conferència .

2. Feu una trucada nova.

3. Premeu el botó Conferència o la tecla programada 
Conferència (abans o després que el destinatari 
contesti).

La conferència comença i el telèfon mostra 
“Conferència” en lloc de Identificació 
de la persona que truca.

4. Repetiu aquests passos per afegir més participants.

La conferència finalitza un cop han penjat tots els 
participants.

“Conferència a” una trucada en espera
1. Des d’una trucada connectada  (no en espera), 

premeu el botó Conferència .

2. Premeu el botó de sessió intermitent verd  
per la trucada en espera que voleu afegir. 

O, si la trucada en espera és en una altra línia, 
premeu la tecla programada TrucAct, seleccioneu 
una trucada de la llista i premeu la tecla programada 
Conferència. 

La conferència finalitza un cop han penjat tots 
els participants.

Veure i esborrar participants 
de la conferència
Durant una conferència, premeu la tecla programada 
Detalls. Per treure un participant de la conferència, 
ressalteu un nom i premeu Treure.
10  Transferència
1. Des d’una trucada connectada  (no en espera), 

premeu el botó Trnsf. .

2. Truqueu el destinatari de la transferència.

3. Premeu el botó Trnsf. o la tecla programada Trnsf. 
(abans o després que el destinatari contesti).

Es completa la transferència. Es mostra la 
confirmació a la pantalla del telèfon.

11  Registre trucades
Premeu el botó Aplicacions  i seleccioneu 
Registre trucades. 

Es mostren les últimes 150 trucades:

 • Trucades perdudes 
 • Trucades realitzades 
 • Trucades rebudes 
Per marcar, toqueu dues vegades una trucada. 
O desplaceu-vos a una trucada i premeu el botó 
Seleccionar al control de navegació o la tecla 
programada Trucada. 

Per veure els detalls d’una trucada, ressalteu-la 
i premeu les tecles programades: Més > Detalls.

Veure les trucades perdudes noves
Premeu el botó de sessió  al costat de la icona 
de Trucades perdudes  a l’extrem dret de la pantalla 
(pot incloure un comptador de trucades perdudes). 
La icona de Trucades perdudes es mostra en aquesta 
ubicació quan teniu trucades perdudes noves 
(encara no vistes). 

O vegeu el registre de trucades perdudes obrint el 
registre de trucades i prement la tecla programada 
Trucades perdudes.

12  Directoris
1. Premeu el botó Contactes  i seleccioneu 

un directori.

2. Introduïu els criteris de cerca i premeu Enviar.

3. Per marcar, toqueu dues vegades un llistat. 
O desplaceu-vos a un llistat i premeu el botó 
Seleccionar al control de navegació o la tecla 
programada Marcar. 
13  Línies compartides
Si compartiu una línia amb un company o un auxiliar 
administratiu:

 • Tots dos podeu contestar una trucada que sona 
en una línia compartida.

 • Quan el vostre company té una trucada en la línia 
compartida, el vostre botó de línia compartida  
es manté fix en vermell i es mostra la trucada en 
pantalla.

 • Quan un company posa una trucada en espera, el 
botó de sessió  del telèfon parpelleja en vermell. 
Podeu reprendre la trucada qualsevol dels dos. 

Privadesa i intrusió
Tots dos podeu utilitzar Privadesa per evitar que les 
trucades es mostrin a la pantalla de l’altre usuari.

Si el vostre company no utilitza Privadesa, podeu prémer 
el botó de sessió vermell  del vostre telèfon per 
fer una “intrusió” (afegir-vos) a una trucada de la 
línia compartida i crear una conferència.

14  Bústia de veu
Indicadors de missatge nou:

 • Un llum vermell fix a l’auricular.
 • Un to de marcatge intermitent a la línia 

(si està habilitat).
 • Una icona de bústia de veu  al costat 

de l’etiqueta de línia i el botó de sessió 
(pot incloure un comptador de missatges).

Escoltar els missatges
Premeu el botó Missatges  i seguiu les indicacions de 
veu. O premeu el botó de sessió  al costat de la icona 
de bústia de veu .
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15  Consells
Què són els botons del costat 
de la pantalla?
 • Els botons del costat esquerre de la pantalla són 

botons de línia (i funcions). Els botons de línies 
canvien les vistes de línia, però no afecten les 
trucades actives.

 • Els botons del costat dret de la pantalla són botons 
de sessió. Cada trucada es relaciona amb un botó 
de sessió. Utilitzeu els botons de sessió per respondre 
i reprendre trucades o per veure’n els detalls. 

Com s’utilitza la pantalla sensible 
al tacte?
 • Per seleccionar elements, premeu suaument o toqueu 

dos cops (segons convingui) amb el dit o la goma 
de llapis. 

 • Per desplaçar-vos al final d’una pàgina, “tireu” 
l’últim element cap amunt.

 • Per deshabilitar la pantalla sensible al tacte durant 
60 segons, mantingueu premut el botó Seleccionar 
al control de navegació fins que es mostri la 
confirmació.

Com se silencia el timbre del telèfon?
Premeu el costat esquerre del botó de volum  
un cop mentre sona el telèfon.

Com es canvia el timbre del telèfon?
1. Seleccioneu Aplicacions  > Preferències > 

Timbre i una línia i premeu Editar.
2. Seleccioneu un timbre, premeu Reproduir 

i després Establir.

Quina funcionalitat té el botó Enrere?
Premeu el botó Enrere  per sortir de les aplicacions 
i els menús.

On puc trobar una Guia de l’usuari 
completa?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/ 
products_user_guide_list.html

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10453/products_user_guide_list.html
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