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Selite

 Merkkivalo (LED)

 Hätätilanne-painike

 Kuulokkeiden portti

 Toimintonäppäimet, puhelimen hallintapainikkeet 
(kaiutin, valikko), navigointiryhmä (navigointipainike 
ja valintapainike, puhelunhallintapainikkeet (Vastaa/
Lähetä, Virta/Lopeta)

 Näppäimistö

 Äänenvoimakkus- ja Mykistä-painikkeet

Luurin käynnistys 
Paina Virta/Lopeta , kunnes näyttö käynnistyy.

Luurin virran sammuttaminen 
Pidä Virta/Lopeta  -painiketta painettuna, kunnes 
näyttö sammuu.

Luurin näppäimistön lukitus 
Huomautus: Kun näppäimistö on lukittuna, vain hätänumerot 
ovat valittavissa.

Pidä nollaa (0)  painettuna, kunnes ”Pidä 
0 painettuna” -teksti tulee näyttöön. 

Puhelimen näppäimistön 
lukituksen avaaminen 
Pidä nollaa (0)  painettuna, kunnes ”Pidä 
0 painettuna” -teksti ei enää näy näytössä. 

Puhelun soittaminen 
1. Anna puhelinnumero numeronäppäimistöllä, kun 

puhelin on vapaana. Jos haluat numeron alkuun 

plusmerkin (+), pidä tähtinäppäintä  
painettuna, kunnes plusmerkki tulee näyttöön.

2. Paina Vastaa/Lähetä  -painiketta.

Ilmoittaminen hätätilanteesta
(jos määritettynä)

Pidä Hätätilanne  -painiketta painettuna kolme 
sekuntia.

Puheluun vastaaminen 
Paina Vastaa/Lähetä  -painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon 
ja palauttaminen pidosta 
1. Paina aktiivisessa puhelussa Pito.
2. Paina Palaa, niin voit poimia puhelun uudelleen.

Puhelun vaimentaminen 
1. Paina Mykistä  -painiketta.
2. Voit poistaa oman mykistyksesi painamalla Mykistä 

uudelleen.

Neuvottelupuhelun aloittaminen 
1. Paina aktiivisessa puhelussa Neuvottelu-painiketta.
2. Näppäile työtoverisi numero ja paina Vastaa/Lähetä 

 .
3. Paina Neuvottelu työtoverisi vastattua.

Puhelun siirtäminen 
1. Paina aktiivisen puhelun aikana Siirrä.

2. Näppäile työtoverisi numero ja paina Vastaa/Lähetä  .
3. Paina Siirrä, ennen kuin työtoveri on vastannut tai sen 

jälkeen.
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Soittaminen paikalliselle 
yhteyshenkilölle
1. Paina Yhteystiedot-painiketta.
2. Korosta tietue.
3. (Valinnainen) Valitse vaihtoehtoinen numero painamalla 

navigointikiekkoa  oikealle.
4. Paina Soita-painiketta.

Soittaminen luettelossa  
olevalle yhteyshenkilölle 
1. Paina Luettelo.
2. Tee jokin seuraavista toimista:

• Korosta tietue vierittämällä alaspäin.
• Paina Haku, kirjoita nimi ja paina Haku.

3. Paina Linja ja valitse linja, jolle soitetaan.
4. Paina Valitse-painiketta.

Äskettäisten puhelujen 
tarkasteleminen 
1. Valitse Äskettäin käytetyt.

2. Katso eri luetteloita painamalla navigointikiekkoa  

oikealle tai vasemmalle. 

Puhepostin käyttäminen 
1. Pidä ykkösnäppäintä  painettuna, kunnes 

kuulet soittoäänen.
2. Noudata äänikehotteita.

Soittoäänen voimakkuuden 
määrittäminen 
Kun luuri soi, paina Äänenvoimakkuus  
-painiketta ylös tai alas.

Äänenvoimakkuuden 
muuttaminen puhelun aikana 

Paina puhelun aikana äänenvoimakkuutta  
ylös tai alas.

Ei saa häiritä (ESH) -tilan 
asettaminen 
1. Paina Valikko  .
2. Valitse Asetukset > Ei saa häiritä.
3. Korosta valintasi.

• Ei käytössä (oletusarvo): ESH-tila ei ole käytössä.
• Käytössä: ESH-tila on käytössä.

4. Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Peittoaluetta koskevan varoitus-
merkkiäänen asettaminen 
1. Paina Valikko  .
2. Valitse Asetukset > Ääniasetukset.
3. Korosta Peittovaroitus.
4. Tee jokin seuraavista toimista:

• Poista merkkiääni käytöstä painamalla Pois.
• Ota merkkiääni käyttöön painamalla Päälle.

Käyttöopas 
Koko käyttöopas on saatavana osoitteesta https://www.
cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-
dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-
guide-list.html. Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden 

tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.
cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit 
ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita 
kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html.
http://www.cisco.com/go/trademarks.
http://www.cisco.com/go/trademarks.
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