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Huomautus Paras lopputulos saadaan 
tulostamalla 215,9 x 355,6 mm:n 
kokoiselle paperille.
1  Soita
Soita puhelu nostamalla kuuloke ja valitsemalla 
numero. Tai:

 • Paina istuntopainiketta, joka ei pala  
(oikea reuna).

 • Paina Soita-toimintonäppäintä.

 • Paina (ei-palavaa) korvakuulokepainiketta  
tai kaiutinpuhelinpainiketta .

Puheluhistoriasta soittaminen
Kun valitset puhelinnumeroa, vastaavat puhelinnumerot 
tulevat näkyviin puheluhistoriasta. 

Soita puhelu vierittämällä haluamasi numeron kohdalle 
ja painamalla navigointinäppäinten Valitse-painiketta 
tai Soita-toimintonäppäintä.

Viimeisimmän numeron toistaminen
Paina Toista-toimintonäppäintä. 

Lyhytvalinta
Paina lyhytvalintapainiketta  (jos käytettävissä). 
Voit myös antaa lyhytvalintanumeron, kun linja 
on vapaa (ei valintaääntä), ja painaa sitten 
Lyhytvalinta-toimintonäppäintä. 

Järjestelmänvalvoja voi auttaa lyhytvalintojen 
määrittämisessä Käyttäjän asetukset -sivuston kautta.

2  Katkaise
Lopeta puhelu asettamalla kuuloke paikalleen. Tai:

 • Paina Vapauta-painiketta .

 • Paina Lopeta puhelu -toimintonäppäintä.

 • Paina (palavaa) korvakuulokepainiketta  
tai kaiutinpuhelinpainiketta .
3  Vastaa
Vastaa soivaan puheluun  nostamalla kuuloke. Tai:

 • Paina vilkkuvaa oranssia istuntopainiketta  
(oikea reuna).

 • Paina Vastaa-toimintonäppäintä.
 • Paina (ei-palavaa) korvakuulokepainiketta  

tai kaiutinpuhelinpainiketta .
 • Paina navigointinäppäinten  

Valitse-painiketta.       

Puhelu odottaa
Jos saat toisen puhelun, kun ensimmäinen puhelu 
on aktiivisena, toinen istuntoilmoitus tulee näkyviin.

Voit yhdistää toisen puhelun ja asettaa ensimmäisen 
puhelun automaattisesti pitoon painamalla vilkkuvaa 
oranssia istuntopainiketta  (oikea reuna).

Useat linjat
Jos käytössä on useita linjoja, pidä mielessä seuraavat 
perusasiat:

 • Painamalla Kaikki puhelut  -painiketta voit 
tarkastella kaikkien linjojen puheluita (vanhin 
ensimmäisenä). Muussa tapauksessa puhelin 
näyttää vain valitun linjan puhelut. Kaikki puhelut 
-näkymää suositellaan, kun käytössä on useita 
linjoja.
 • Sininen kuvake linjan selitteessä ja otsikkopalkin 
linjan alanumero ilmoittavat, mikä linja on 
valittuna. (Kaikki puhelut käyttää ensisijaista 
alanumeroa.)

 • Voit vaihtaa näkymää milloin tahansa painamalla 
linjapainiketta tai Kaikki puhelut -painiketta. 
Tämä ei vaikuta aktiivisiin puheluihin.

4  Vaimennus
Painamalla Vaimennus-painiketta  voit asettaa 
vaimennuksen päälle ja pois päältä. Kun vaimennus 
on päällä, Vaimennus-painike palaa punaisena.

5  Pito
1. Paina Pito-painiketta . 

Pitokuvake  tulee näkyviin, ja istuntopainike 
vilkkuu vihreänä.

2. Voit palata korostettuun puheluun painamalla 
vihreänä vilkkuvaa painiketta , Palaa- 
toimintonäppäintä tai navigointinäppäinten 
Valitse-painiketta.

6  Siirrä kaikki
1. Paina Siirrä Kaik. -toimintonäppäintä.

2. Anna puhelinnumero, valitse numero 
puheluhistoriasta tai paina Viestit-painiketta  
(siirto puhepostiin).

3. Näytöllä näkyy Siirrä kaikki -kuvake .

4. Voit peruuttaa soitonsiirron painamalla Siirto 
ei käytössä -toimintonäppäintä.

Järjestelmänvalvoja voi auttaa puhelujen siirtämisessä 
etänä Käyttäjän asetukset -sivuston kautta.



7  Ei saa häiritä
Voit asettaa ESH-toiminnon päälle  tai pois päältä  
painamalla ESH -painiketta (jos käytettävissä).

Kun Ei saa häiritä (ESH) -toiminto on käytössä, 
se vaimentaa puhelimen soittoäänen ja voi estää 
uusien puheluiden ilmoitukset.

8  Neuvottelu
1. Paina yhdistetyssä puhelussa  (joka ei ole pidossa) 

Neuvottelu-painiketta .

2. Soita uusi puhelu.
3. Paina Neuvottelu-painiketta tai 

Neuvottelu-toimintonäppäintä (ennen kuin 
vastaanottaja vastaa tai sen jälkeen).
Neuvottelupuhelu alkaa ja soittajan tunnuksen 
sijasta puhelimen näytöllä lukee "Neuvottelu".

4. Voit lisätä osallistujia toistamalla nämä vaiheet.
Neuvottelupuhelu loppuu, kun kaikki osallistujat 
katkaisevat puhelun.

Liitä pidossa oleva puhelu neuvotteluun
1. Paina yhdistetyssä puhelussa  (joka ei ole pidossa) 

Neuvottelu-painiketta .

2. Lisää haluamasi pidossa oleva puhelu painamalla 
sen vilkkuvaa vihreää istuntopainiketta . 
Jos pidossa oleva puhelu on toisella linjalla, paina 
Aktiiviset puhelut -toimintonäppäintä, valitse puhelu 
luettelosta ja paina Neuvottelu-toimintonäppäintä. 

Neuvottelupuhelu loppuu, kun kaikki osallistujat 
katkaisevat puhelun.

Tarkastele ja poista neuvottelupuhelun 
osallistujia
Paina neuvottelupuhelun aikana Näytä tiedot 
-toimintonäppäintä. Voit poistaa osallistujia 
korostamalla osallistujan nimen ja painamalla Poista.
9  Siirrä
1. Paina yhdistetyssä puhelussa  (joka ei ole pidossa) 

Siirrä-painiketta .

2. Soita siirron vastaanottajalle.

3. Odota, että puheluun vastataan tai siirry 
vaiheeseen 4, kun puhelu soi.

4. Paina Siirrä-painiketta tai Siirrä-toimintonäppäintä.

Siirto on valmis. Puhelimen näytöllä näkyy 
vahvistusilmoitus.

10  Käännä 
Paina Käännä-toimintonäppäintä, kun haluat siirtää 
soivan tai aktiivisen puhelun puhepostiin tai toiseen 
(järjestelmänvalvojan määrittämään) puhelinnumeroon. 
Sinun on palattava pidossa olevaan puheluun ennen 
sen kääntämistä.

Käännä-toiminto vaikuttaa vain korostettuun puheluun. 
Siirry tarvittaessa haluamasi puhelun kohdalle ennen 
Käännä-painikkeen painamista.

11  Puheluhistoria
Paina Sovellukset-painiketta  ja valitse 
Puheluhistoria. 

Puhelin näyttää 150 viimeisintä:

 • ei-vastattua puhelua 

 • soitettua puhelua 

 • vastattua puhelua 

Soita puhelu vierittämällä haluamasi puhelun kohdalle 
ja painamalla navigointinäppäinten Valitse-painiketta 
tai Soita-toimintonäppäintä. 

Voit tarkastella puhelutietoja korostamalla puhelun 
ja painamalla toimintonäppäimiä: Lisää > Tiedot.

Tarkastele uusia ei-vastattuja puheluita
Paina Ei-vastatut puhelut -kuvakkeen  vieressä olevaa 
istuntopainiketta  näytön oikeassa reunassa (saattaa 
sisältää ei-vastattujen puheluiden määrän). Ei-vastatut 
puhelut -kuvake tulee näkyviin, kun puhelimessa 
on uusia (ei tarkasteltuja) ei-vastattuja puheluita. 

Voit myös tarkastella ei-vastattuja puheluita avaamalla 
puheluhistorian ja painamalla Ei-vastatut puhelut 
-toimintonäppäintä.
12  Luettelot
1. Paina Yhteyshenkilöt-painiketta  ja valitse 

luettelo.

2. Syötä hakuehdot ja paina Lähetä.
3. Valitse kohde ja paina Soita-toimintonäppäintä.

13  Jaetut linjat
Jos jaat linjan työtoverisi kanssa:

 • Sinä tai työtoverisi voitte vastata soivaan puheluun 
jaetulla linjalla.

 • Kun työtoverisi puhuu puhelua jaetulla linjalla, 
jaetun linjan painike  palaa tasaisen punaisena 
ja puhelu näkyy puhelimen näytöllä.

 • Kun työtoverisi asettaa puhelun pitoon, puhelimen 
istuntopainike  vilkkuu punaisena. Sinä tai 
työtoverisi voitte palata puheluun. 

 • Jos työtoverisi ottaa käyttöön 
Yksityisyys-toiminnon, työtoverin puhelut 
eivät näy puhelimen näytöllä.

14  Puheposti
Uuden viestin osoittimet:

 • Kuulokkeessa palaa tasainen punainen valo.

 • Katkonainen valintaääni linjalla (jos käytössä).

 • Puhepostikuvake  linjan selitteen 
ja istuntopainikkeen vieressä 
(saattaa sisältää viestien määrän).

Viestien kuunteleminen
Paina Viestit  -painiketta ja noudata äänikehotteita. 
Voit myös painaa puhepostikuvakkeen  viereistä 
istuntopainiketta .
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15  Vinkkejä
Mitä ovat puhelimen näytön vieressä 
olevat painikkeet?
 • Näytön vasemmalla puolella olevat painikkeet 

ovat linjapainikkeita (ja toimintopainikkeita). 
Linjapainikkeilla vaihdetaan linjanäkymää, 
mutta ne eivät vaikuta puheluihin.

 • Näytön oikealla puolella olevat painikkeet ovat 
istuntopainikkeita. Kullekin puhelulle on oma 
istuntopainike. Istuntopainikkeilla voidaan vastata 
ja palata puheluihin tai tarkastella puhelutietoja. 

Miten voin vaimentaa puhelimen 
soittoäänen?
Paina äänenvoimakkuuspainikkeen  vasenta 
reunaa kerran, kun puhelin soi.

Miten voin vaihtaa soittoääntä?
1. Valitse Sovellukset  > Asetukset > Soittoääni, 

valitse sitten linja ja paina Muokkaa.

2. Valitse soittoääni ja paina Toista. Paina sitten Aseta.

Miten voin vaihtaa taustakuvaa? 
Valitse Sovellukset  > Asetukset > Taustapaperi. 
Lisätietoja mukautetun taustapaperin lisäämisestä 
saat järjestelmänvalvojalta.

Mitä Takaisin-painike tekee?
Takaisin-painikkeella  voidaan liikkua taaksepäin 
sovelluksissa ja valikoissa.

Voinko käyttää 
Bluetooth-korvakuuloketta? 
Cisco Unified IP -puhelin 9951 tukee Bluetoothia. 
Lisätietoja saat järjestelmänvalvojalta.

Mistä löydän täydellisen käyttöoppaan?
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
http://www.cisco.com
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