
Copyright © 2020 Cisco Systems, Inc. Wszystkie prawa 
zastrzeżone.

Wrzesień 2020 r.

Przewodnik Szybki start — Słuchawka Cisco IP DECT 6825

Twoja słuchawka
21

6

3

4

5

39
40

71

21

6

3

4

5

 

Opis

 Wskaźnik (LED)

 Przycisk alarmowy

 Gniazdo zestawu słuchawkowego

 Klawisze programowe, przyciski sterujące telefonu 
(głośnik, menu), kółko nawigacyjne (Przyciski kółka 
nawigacyjnego oraz Wybierz, przyciski kontrolujące 
połączenie Odbierz/Prześlij oraz Włącz/Wyłącz)

 Klawiatura numeryczna

 Przyciski głośności i wyciszenia

Włączanie słuchawki 
Naciśnij przycisk zasilania/kończenia  i przytrzymaj 
go do momentu włączenia się ekranu.

Wyłączanie słuchawki 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/kończenia  
do momentu wyłączenia się ekranu.

Blokowanie klawiatury 
numerycznej słuchawki 
Klawiaturę numeryczną można ręcznie zablokować, 
aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru. Po 
zablokowaniu klawiatury można dzwonić tylko na numery 
alarmowe. Etykieta klawisza programowego nie jest 
wyświetlana po zablokowaniu klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj zero (0)  , aż zostanie 
odebrana wiadomość
 Na ekranie jest wyświetlana informacja „naciśnij 
i przytrzymaj 0”

Odblokowywanie klawiatury 
słuchawki 
Aby nawiązać połączenie, należy najpierw odblokować 
klawiaturę słuchawki. Można jednak wybrać numer 
alarmowy, gdy klawiatura telefonu jest zablokowana. Po 
odblokowaniu klawiatury zostaną ponownie wyświetlone 
etykiety klawisza programowego.

Naciśnij i przytrzymaj zero (0)  , aż zostanie 
odebrana wiadomość 
Na ekranie nie jest wyświetlana informacja „naciśnij 
i przytrzymaj 0” 

Nawiązywanie połączeń 
1. Gdy słuchawka jest wolna, wprowadź numer telefonu 

za pomocą klawiatury.

2. Naciśnij przycisk Odbierz/Wyślij  .

Raportowanie o sytuacji awaryjnej
(jeśli skonfigurowano)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm  przez 
3 sekundy.

Odebranie połączenia 
Naciśnij przycisk Odbierz/Wyślij  .

Zawieszanie i wznawianie 
połączenia 
1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk Zawieś.
2. Naciśnij przycisk Wznów, aby ponownie podjąć 

połączenie.

Wyciszanie połączenia 
1. Naciśnij przycisk Wycisz  .
2. Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij przycisk Wycisz 

ponownie.

Tworzenie połączenia 
konferencyjnego
1. Naciśnij przycisk Konf. w trakcie aktywnego 

połączenia.
2. Wprowadź numer współpracownika i naciśnij przycisk 

Odbierz/Wyślij  .
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3. Gdy współpracownik odbierze, naciśnij przycisk 
Konferencja.

Przekazywanie połączenia 
1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk 

Przekaż.
2. Wprowadź numer współpracownika i naciśnij przycisk 

Odbierz/Wyślij  .
3. Naciśnij przycisk Przekaż, po tym, gdy inny pracownik 

odbierze połączenie.

Dodawanie kontaktu
1. Naciśnij Ostatnie i podświetl ostatniego dzwoniącego.
2. Naciśnij przycisk Więcej, a następnie wybierz opcję 

Zapisz jako kontakt i naciśnij przycisk Wybierz.
3. Zaznacz kategorię, naciśnij przycisk Wybierz, a 

następnie naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać numer.
4. (Opcjonalnie) Podświetl pole, aby dodać lub zastąpić 

inne informacje.
5. Naciśnij przycisk Zapisz i naciśnij przycisk Tak.

Nawiązywanie połączenia 
z kontaktem lokalnym
1. Naciśnij przycisk Kontakty i podświetl pozycję.
2. (Opcjonalnie) Naciśnij prawy przycisk na kółku 

nawigacyjnym , aby wybrać numer dodatkowy.
3. Naciśnij przycisk Połączenie.

Nawiązywanie połączenia z 
kontaktem z książki telefonicznej 
1. Naciśnij przycisk Książka telefoniczna.
2. Przewiń listę w dół, aby podświetlić pozycję, lub 

naciśnij przycisk Wyszukaj, wprowadź nazwę i naciśnij 
przycisk Wyszukaj.

3. Naciśnij przycisk Linia i wybierz linię, na której chcesz 
zadzwonić.

4. Naciśnij przycisk Wybierz.

Wyświetlanie ostatnich połączeń
1. Naciśnij przycisk Ostatnie.
2. Naciśnij prawy lub lewy przycisk na kółku 

nawigacyjnym , aby wyświetlić różne listy.

Używanie funkcji Naciśnij i mów 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wycisz .
2. Podczas połączenia mów swobodnie, i zwolnij 

przycisk Wycisz na końcu swojej wiadomości.

Przypisywanie numeru 
szybkiego wybierania
1. Naciśnij przycisk Menu  > Kontakty lub Kontakty:
2. Podświetl kontakt.
3. Naciśnij przycisk Więcej i wybierz opcję Szybkie 

wybieranie.
4. Aby ponownie użyć istniejącego wpisu z indeksu 

szybkiego wybierania, podświetl odpowiedni numer, 
a następnie naciśnij przycisk Usuń i potwierdź, 
wybierając opcję Tak.

5. Podświetl pustą pozycję szybkiego wybierania 
numerów i naciśnij przycisk Dodaj.

6. Naciśnij przycisk Zasilanie/Rozłącz  .

Uzyskiwanie dostępu do poczty 
głosowej 
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Jeden  , aż 

usłyszysz sygnał dzwonka.
2. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.

Zmienianie głośności połączenia 
W trakcie połączenia naciśnij przycisk głośności

 w górę lub w dół.

Konfigurowanie funkcji Nie 
przeszkadzać 
1. Naciśnij przycisk Menu  .
2. Wybierz Ustawienia > Nie przeszkadzać.
3. Naciśnij przycisk Wył. (domyślnie), aby wyłączyć Tryb 

nie przeszkadzać lub wybierz Wł., aby włączyć tryb Nie 
przeszkadzać.

4. Naciśnij przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie ostrzeżenia 
dotyczącego zasięgu
1. Naciśnij przycisk Menu  .
2. Wybierz Ustawienia > Ustawienia dźwięku.
3. Podświetl opcję Ostrzeżenie dot. zasięgu.
4. Naciśnij Wył., aby zatrzymać dźwięk lub Wł., aby go 

odtworzyć.

Podręcznik użytkownika 
Kompletny podręcznik użytkownika znajduje się na stronie 
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/
products-user-guide-list.html.

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków 
towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: 
www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów 
wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych 
właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa 
między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)
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