Usean käyttöympäristön Cisco IP -puhelimen 6861 pikaopas
Linja- ja toimintopainikkeet
Puhelin

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

Linja- ja toimintopainikkeilla voit tarkastella linjalla olevia
puheluja, käyttää eri toimintoja, kuten Pikavalintaa, ja tehdä eri
tehtäviä, kuten jatkaa pidossa olevaa puhelua.

1.

Valitse tarkasteltava linja.

2.

Valitse Äskeiset.

Painikkeiden värit ilmaisevat seuraavia tiloja:

Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle



tai

Vihreä – linja on vapaana.

1.

Paina ei pidossa olevan puhelun aikana Siirrä
painiketta.

2.

Anna henkilön puhelinnumero ja paina Soita-painiketta.



tai

Tasainen punainen – linja on aktiivinen tai

3.

Paina Siirrä-painiketta uudelleen.

-

käytössä.

Toisen henkilön lisääminen puheluun


tai

Vilkkuva punainen – linja on pidossa tai

linjalla on saapuva puhelu.


1. Saapuvan puhelun tai puhepostin ilmaisin
2. Linja- ja toimintopainikkeet
3. Toimintonäppäimet
4. Navigointi
5. Pito, Siirrä ja Neuvottelu
6. Kaiutin, Korvakuuloke ja Mykistä
7. Puheposti, Sovellukset ja Hakemisto
8. Äänenvoimakkuus

Copyright © 2019 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

tai

Tasainen keltainen – linjaa ei ole

1.

Paina aktiivisessa puhelussa Neuvottelu

-painiketta.

2.

Anna puheluun lisättävän henkilön puhelinnumero ja paina
sitten Soita.

3.

Paina Neuvottelu-painiketta uudelleen.

Puhelun soittaminen kuulokkeilla

rekisteröity (ei voi käyttää).

Puhelun soittaminen

1.

Kytke kuulokemikrofoni.

2.

Valitse numero näppäimistöllä.

3.

Paina Kuulokkeet

Anna numero ja nosta kuuloke.
-painiketta.

Puheluun vastaaminen
Puhelun soittaminen kaiuttimella

Paina vilkkuvaa punaista linjapainiketta.

1.

Valitse numero näppäimistöllä.

2.

Paina Kaiutinpuhelin

Puhelun asettaminen pitoon
1.

Paina Pito

2.

Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla Pito
tai Jatka-painiketta.

-painiketta.

tai Pito.
-
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Usean käyttöympäristön Cisco IP -puhelimen 6861 pikaopas
Puhelun vaimentaminen

Soittoäänen vaihtaminen

1.

Paina Mykistä

1.

Paina Sovellukset

2.

Poista mykistys painamalla uudelleen Mykistä.

2.

Valitse Käyttäjämääritykset> Ääniasetukset > Alanro (n) –
soittoääni, jossa n= alanumero.

3.

Valitse Käyttäjämääritykset > Soittoääni > Alanro (n) –
soittoääni, jossa n= alanumero.

-painiketta.

Ääniviestien kuunteleminen
Paina Viestit
ja noudata äänikehotteita. Voit tarkistaa
tietyn linjan viestit painamalla ensin linjapainiketta.

-painiketta.

Yhteyden muodostaminen langattomaan
verkkoon
Varmista, että puhelin ei ole muodostanut yhteyttä langalliseen
verkkoon. Voit yhdistää puhelimen langattomaan verkkoon
tunnistetietojen tai WPS:n avulla. Lisätietoja WPS:n kautta
muodostettavasta yhteydestä on käyttöoppaassa.
1.

Paina Sovellukset

-painiketta.

4.

Voit selata soittoäänien luetteloa ja kuunnella näytteen
painamalla Toista.

2.

ValitseVerkkomääritykset > Wi-Fi-määritykset > Wi-Fiprofiili.

Kaikkien puhelujen siirtäminen

5.

Tallenna valinta valitsemalla Valitse ja Aseta.

3.

Hae käytettävissä olevia verkkoja painamalla Etsi.

1.

Valitse numero ja valitse sitten Siirrä kaikki.

Puhelimen näytön kontrastin säätäminen

4.

Valitse verkko.

2.

Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse
Puheposti.

5.

Anna käyttäjätunnus ja salasana.

1.

Paina Sovellukset

6.

Valitse Yhdistä.

2.

Valitse Käyttäjäasetukset > Näyttöasetukset >
Kontrastitaso.

3.

Lisää kirkkautta painamalla navigointipainiketta ylös tai
pienennä kirkkautta painamalla painiketta alas.

4.

Valitse Tallenna.

3.

Kun palaat työpisteelle, paina kaikkien siirron poistavaa
painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun
aikana

-painiketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla Äänenvoimakkuus
‑painiketta ylös tai alas puhelun aikana.

Puhelimen soittoäänen voimakkuuden
säätäminen

Koko käyttöopas on luettavissa osoitteessa
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph
/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guidempp.html

Taustavalon ajastimen asettaminen
1.

Paina Sovellukset

2.

Valitse Käyttäjämääritykset > Näyttöasetukset >
Taustavalon ajastin.

3.

Asetuksia voi selata Valitse-painikkeella, jolla voit myös
valita ajastimen keston.

4.

Ota valinta käyttöön valitsemalla Aseta.

Voit säätää soittoäänen voimakkuutta painamalla Voimakkuus
-painiketta ylös tai alas, kun puhelin soi tai kun
se ei ole käytössä.

Käyttöopas

-painiketta.
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