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Opomba Za najboljši rezultat pri tiskanju 
uporabite papir velikosti 
Legal 8,5 x 14".
1  Kliči
Kličete tako, da dvignete slušalko in vnesete 
številko. Ali:
 • Pritisnite neosvetljen gumb za sejo  (desna stran).
 • Pritisnite dinamično tipko Nov klic.
 • Pritisnite (neosvetljen) gumb za slušalke  

ali zvočnik .

Kliči iz zgodovine klicev
Med vnosom telefonske številke se v zgodovini klicev 
prikazujejo ujemajoče se številke.

Kličete tako, da se dvakrat dotaknete številke ali se 
pomaknete do nje in pritisnete gumb Izberi na navigacijski 
ploščici.

Ponovno kliči zadnjo številko
Pritisnite dinamično tipko Ponovi. 

Hitri klic
Pritisnite gumb za hitro klicanje  (če je na voljo). 
Ali vnesite kodo za hitro klicanje, ne da bi dvignili slušalko 
(ni signala), in pritisnite dinamično tipko Hitro klicanje. 
Sistemski skrbnik vam lahko pomaga nastaviti hitro klicanje 
na spletnih straneh Uporabniške možnosti.

2  Odloži
Klic končate tako, da odložite slušalko. Ali:
 • Pritisnite gumb Spusti .
 • Pritisnite dinamično tipko Nov klic.
 • Pritisnite (osvetljen) gumb za slušalke  

ali zvočnik .
3  Odgovori
Na klic  se oglasite tako, da dvignete slušalko. Ali:
 • Pritisnite rumeno utripajoč gumb za sejo  

(desna stran).
 • Pritisnite dinamično tipko Odgovori.
 • Pritisnite (neosvetljen) gumb za slušalke  

ali zvočnik .
 • Pritisnite gumb Izberi    

na navigacijski ploščici.      

Klic na čakanju
Če prejmete drug klic, medtem ko je prvi še aktiven, 
se prikaže oznaka druge seje.

Če želite odgovoriti na drug klic in samodejno zadržati 
prvega, pritisnite rumeno utripajoči gumb za sejo  
(desna stran). 

Več linij
Pri več linijah pritisnite gumb Vsi klici , če želite 
videti vse klice vseh linij (najstarejši najprej). V nasprotnem 
primeru so prikazani le klici za izbrano linijo.
Izbrana linija ima v oznaki linije modro ikono (leva stran 
zaslona), v naslovni vrstici pa je prikazana interna številka 
(vrh zaslona). 
Vsi klici uporablja primarno številko.
4  Izklopi zvok
Zvok vklopite in izklopite s pritiskom gumba Izklopi 
zvok . Ko je zvok izklopljen, gumb Izklopi zvok 
sveti rdeče.

5  Preusmeri
Pritisnite Preusmeri, da preusmerite klic, ki zvoni, 
ali aktivni klic v glasovno pošto ali na drugo telefonsko 
številko (ki jo vnaprej nastavi sistemski skrbnik). 
Zadržane klice morate najprej nadaljevati, šele nato 
lahko pritisnete Preusmeri.
Preusmeri vpliva le na označene klice. Po potrebi se 
najprej pomaknite do želenega klica in nato pritisnite 
Preusmeri.

6  Preusmeri vse
1. Pritisnite dinamično tipko Preusmeri vse.
2. Vnesite telefonsko številko, jo izberite iz zgodovine 

klicev ali pritisnite gumb Sporočila  
(da preusmerite v glasovno pošto).

3. Na zaslonu poiščite ikono Preusmeri vse .
4. Če želite preklicati preusmeritev klica, pritisnite 

dinamično tipko Izklop preusmeritve.
Sistemski skrbnik vam lahko pomaga oddaljeno 
nastaviti preusmeritev klicev na spletnih straneh 
Uporabniške možnosti.

7  Zadrži
1. Pritisnite gumb Zadrži . 

Prikaže se ikona Zadrži  in gumb za sejo začne 
utripati zeleno.

2. Označeni klic nadaljujete tako, da pritisnete zeleno 
utripajoč gumb , dinamično tipko Nadaljuj 
ali gumb Izberi na navigacijski ploščici. (Upoštevajte, 
da ponovni pritisk gumba Zadrži klica ne nadaljuje.)



8  Ne moti
Pritisnite gumb Ne moti (če je na voljo), da vklopite  
ali izklopite  funkcijo.
Vklopljena funkcija Ne moti utiša zvonjenje in blokira 
vizualno obveščanje o novih klicih. 

9  Konferenca
1. Za vzpostavitev konference s povezanega klica  

(ki ni zadržan), pritisnite gumb Konferenca .
2. Vzpostavite nov klic.
3. Pritisnite gumb Konferenca ali dinamično tipko 

Konferenca (pred odgovorom sogovornika ali 
po njem).
Konferenca se prične in namesto identitete kličočega 
je prikazano »Konferenca«.

4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite te korake.
Konferenca se konča, ko vsi udeleženci prekinejo klic.

»Konferenca« v zadržanem klicu
1. Za vzpostavitev konference s povezanega klica  

(ki ni zadržan), pritisnite gumb Konferenca .
2. Pritisnite zeleno utripajoč gumb za sejo  

za zadržani klic, ki ga želite dodati. 
Če je zadržani klic na drugi liniji, pa pritisnite 
dinamično tipko Aktivni klici, izberite klic 
s seznama in pritisnite dinamično tipko Konferenca. 

Konferenca se konča, ko vsi udeleženci prekinejo klic.

Ogled in odstranitev udeležencev 
v konferenci
Med konferenco pritisnite dinamično tipko Prikaži 
podrobnosti. Če želite udeleženca odstraniti 
s konference, označite ime in pritisnite Odstrani.
10  Preveži
1. S povezanega klica  (ki ni zadržan) pritisnite gumb 

Preveži .
2. Pokličite prejemnika, h kateremu želite prevezati klic.
3. Pritisnite gumb Preveži ali dinamično tipko Preveži 

(pred odgovorom prejemnika ali po njem).
Postopek je zaključen. Na zaslonu se prikaže 
potrditev.

11  Zgodovina klicev
Pritisnite gumb Aplikacije  in izberite 
Zgodovina klicev. 
Prikaže se zadnjih 150 klicev:
 • Zgrešeni klici 
 • Opravljeni klici 
 • Prejeti klici 
Kličete tako, da se dvakrat dotaknete številke. 
Ali se pomaknete do nje in pritisnete gumb Izberi 
na navigacijski ploščici ali dinamično tipko Kliči. 
Če vas zanimajo podrobnosti o klicu, ga označite 
in pritisnite: Več > Podrobnosti.

Ogled novih zgrešenih klicev
Pritisnite gumb za sejo  poleg ikone Zgrešeni 
klic  na desni strani zaslona (lahko vključuje števec 
zgrešenih klicev). Ikona Zgrešeni klici se prikaže, 
ko imate nove zgrešene klice (ki jih še niste videli). 
Ali si oglejte zgodovino zgrešenih klicev, tako da 
odprete zgodovino klicev in pritisnete dinamicno tipko 
Zgrešeni klici.

12  Imeniki
1. Pritisnite gumb Imenik  in izberite imenik.
2. Vnesite iskalni kriterij in pritisnite Pošlji.
3. Kličete tako, da se dvakrat dotaknete številke. 

Ali se pomaknete do nje in pritisnete gumb Izberi 
na navigacijski ploščici ali dinamično tipko Kliči. 
13  Skupne linije
Če imate skupno linijo s svojim sodelavcem ali 
pomočnikom:
 • Pri skupni liniji lahko klic sprejmete vi ali vaš 

sodelavec.
 • Ko vaš sodelavec sprejme klic na skupni liniji, sveti 

gumb za skupno linijo  na vašem telefonu rdeče 
in na vašem telefonu je prikazan klic.

 • Ko vaš sodelavec zadrži klic, začne gumb za sejo  
na vašem telefonu utripati rdeče. Klic lahko nadaljujete 
vi ali vaš sodelavec. 

Zasebnost in vdor
Oba s sodelavcem lahko uporabljata funkcijo Zasebnost, 
s katero preprečita, da bi se klici prikazovali na zaslonu 
druge osebe.
Če vaš sodelavec ne uporablja funkcije Zasebnost, lahko 
pritisnete rdeči gumb za sejo  na svojem telefonu, 
da »vdrete« v klic (se dodate v klic) na skupni liniji in 
ustvarite konferenco.

14  Glasovna pošta
Indikatorji za nova sporočila:
 • Na slušalki sveti rdeča lučka
 • Signal linije je prekinjen (če je omogočeno).
 • Poleg oznake linije in gumba za sejo (ki lahko 

vključuje števec sporočil) je ikona glasovne pošte .

Poslušanje sporočil
Pritisnite gumb Sporočila  in sledite glasovnim 
navodilom. Ali pritisnite gumb za sejo  poleg ikone 
glasovne pošte .
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15  Namigi
Kaj pomenijo gumbi ob zaslonu?
 • Gumbi na levi strani zaslona so gumbi za linije 

(in funkcije). Gumbi za linije spreminjajo pogled, 
vendar ne vplivajo na klice.

 • Gumbi na desni strani zaslona so gumbi za sejo. Vsak 
klic ima svoj gumb za sejo. Z gumbi za sejo lahko 
odgovarjate na klice, jih nadaljujete ali si ogledate 
podrobnosti o klicu. 

Kako uporabljam zaslon na dotik?
 • Predmete izbirate tako, da se jih nežno dotaknete 

ali se jih dotaknete dvakrat (odvisno od primera) 
z blazinicami prstov ali radirko svinčnika. 

 • Če se želite pomakniti po strani navzdol, »frcnite« 
zadnji predmet navzgor.

 • Če želite za 60 sekund onemogočiti delovanje 
zaslona na dotik, pritisnite in zadržite gumb Izberi 
na navigacijski ploščici, dokler se ne prikaže potrditev.

Kako utišam telefon, ki zvoni?
Med zvonjenjem enkrat pritisnite levo stran gumba 
za glasnost .

Kako spremenim način zvonjenja?
1. Izberite Aplikacije  > Nastavitve > Način 

zvonjenja, izberite linijo in pritisnite Uredi.
2. Izberite način zvonjenja in pritisnite Predvajaj, 

nato pritisnite Nastavi.

Kakšna je funkcija gumba Nazaj?
Z gumbom Nazaj  se vrnete korak nazaj 
v aplikacijah in menijih.

Kje je mogoče najti celotna uporabniška 
navodila?
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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