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Vysvětlení

 Kontrolka (LED)

 Tísňové tlačítko

 Port náhlavní soupravy

 Softwarová tlačítka, ovládací tlačítka telefonu 
(Reproduktor, Nabídka), Navigační kruh (Navigační 
kruh a tlačítko Vybrat, tlačítka řízení hovorů (Přijmout/
Odeslat, Napájení/Ukončit)

 Klávesnice 

 Tlačítka Hlasitost a Ztlumit

Zapnutí sluchátka 
Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit  a držte je, dokud 
se nezapne obrazovka.

Vypnutí sluchátka 
Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit  a držte je, dokud 
se obrazovka nevypne.

Zamčení klávesnice sluchátka 
Klávesnici můžete ručně uzamknout, a zabránit tak 
nahodilému volání. Pokud klávesnici uzamknete, bude stále 
možné vytáčet tísňová čísla. Při zamykání klávesnice se 
nezobrazí popisek softwarového tlačítka.

Stiskněte a podržte tlačítko Nula (0)  ,dokud se

 na obrazovce nezobrazí zpráva „Stiskněte a podržte 0“. 

Odemknutí klávesnice sluchátka 
Chcete-li volat, musíte odemknout klávesnici sluchátka. Při 
uzamčené klávesnici však můžete vytáčet tísňová čísla. 
Po odemknutí klávesnice se zobrazí popisky softwarových 
tlačítek.

Stiskněte a podržte tlačítko Nula (0)  ,dokud se 

na obrazovce nezobrazí zpráva „Stiskněte a podržte 0“. 

Uskutečnění hovoru 
1. Když je sluchátko nečinné, zadejte pomocí klávesnice 

telefonní číslo.

2. Stiskněte tlačítko Přijmout/Odeslat  .

Hlášení tísňových situaci
Pokud je nakonfigurováno:

Stiskněte a přidržte tlačítko Tísňový  na 
3 sekundy.

Přijetí hovoru 
Stiskněte tlačítko Přijmout/Odeslat  .

Přidržení a pokračování 
v hovoru 
1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko Přidržet.
2. Chcete-li v hovoru pokračovat, stiskněte tlačítko 

Pokračovat.

Vypnutí mikrofonu během 
hovoru 

1. Stiskněte tlačítko Ztlumit  .
2. Chcete-li ztlumení zrušit, znovu stiskněte tlačítko 

Ztlumit.

Vytvoření konferenčního hovoru 
1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konfer.
2. Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte tlačítko 

Přijmout/Odeslat  .
3. Jakmile spolupracovník odpoví, stiskněte tlačítko 

Konfer.
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Přepojení hovoru
1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko Přepojit.
2. Zadejte číslo spolupracovníka a stiskněte tlačítko 

Přijmout/Odeslat  .
3. Tlačítko Přepojit stiskněte po prvním zazvonění nebo 

poté, co spolupracovník odpoví.

Přidání kontaktu
1. Stiskněte možnost Historie a vyberte volajícího 

z historie hovorů.
2. Stiskněte tlačítko Další, vyberte možnost Uložit jako 

kontakt a stiskněte tlačítko Vybrat.
3. Vyberte kategorii, stiskněte tlačítko Vybrat a pomocí 

možnosti Uložit uložte telefonní číslo.
4. (Volitelné) Chcete-li přidat nebo nahradit jiné 

informace, vyberte příslušné pole.
5. Stiskněte tlačítko Uložit a poté tlačítko Ano.

Volání místního kontaktu
1. Stiskněte tlačítko Kontakty a vyberte příslušnou 

položku.
2. (Volitelné) Stiskněte tlačítko vpravo na navigačním 

kruhu  a vyberte alternativní číslo.
3. Stiskněte tlačítko Hovor.

Volání kontaktu v adresáři 
1. Stiskněte tlačítko Adresář.
2. Posuňte se níže, vyberte položku nebo stiskněte na 

tlačítko Hledat, zadejte jméno a stiskněte tlačítko 
Hledat.

3. Stiskněte tlačítko Linka a vyberte linku pro volání.
4. Stiskněte tlačítko Vybrat.

Zobrazení posledních hovorů 
1. Stiskněte tlačítko Historie.
2. Chcete-li zobrazit jiné seznamy, stiskněte na 

navigačním kruhu tlačítko  vlevo nebo vpravo.

Použití služby Push to Talk 

1. Stiskněte a přidržte tlačítko Ztlumit .
2. Po připojení můžete mluvit. Na konci zprávy uvolněte 

tlačítko Ztlumit.

Přiřazení čísla rychlé volby
1. Stiskněte možnosti Nabídka  > Kontakty nebo 

možnost Kontakty:
2. Označte kontakt.
3. Stiskněte tlačítko Další a zvolte možnost Rychlá 

volba.
4. Chcete-li znovu použít stávající položku rychlé volby, 

vyberte číslo, stiskněte tlačítko Odstranit a poté 
tlačítko Ano.

5. Označte prázdnou položku rychlé volby a stiskněte 
tlačítko Přidat.

6. Stiskněte tlačítko Napájení/Ukončit  .

Přístup k hlasové schránce 
1. Stiskněte a přidržte jedničku  , dokud 

neuslyšíte vyzváněcí tón.
2. Postupujte podle hlasových pokynů.

Změna hlasitosti hovoru 
Během hovoru stiskněte tlačítko Hlasitost  
nahoru nebo dolů.

Nastavení funkce Nerušit 
1. Stiskněte tlačítko Nabídka  .
2. Vyberte možnosti Nastavení > Nerušit.
3. Chcete-li vypnout funkci Nerušit, vyberte možnost 

Nerušit (výchozí). Chcete-li funkci Nerušit zapnout, 
vyberte možnost Zapnuto.

4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení varování pokrytí 
1. Stiskněte tlačítko Nabídka  .
2. Vyberte možnost Nastavení > Nastavení zvuku.
3. Vyberte možnost Zvuk varování.
4. Stisknutím možnosti Vypnout vypnete tón, stisknutím 

možnosti Zapnout zapnete přehrávání tónu.

Uživatelská příručka 
Celou uživatelskou příručku najdete na adrese https://
www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-
user-guide-list.html.
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