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Váš telefón  

  

1. Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej pošty 

2. Tlačidlá linky a funkcií 

3. Kontextové tlačidlá 

4. Navigácia 

5. Podržanie, prepojenie a konferencia 

6. Reproduktor, náhlavná súprava a stlmenie 

7. Hlasová schránka, aplikácie a adresár 

8. Hlasitosť 

Tlačidlá linky a funkcií  

Pomocou tlačidiel linky a funkcií môžete zobraziť hovory na linke, 
získať prístup k funkciám ako Rýchla voľba alebo vykonávať úlohy, 
ako napríklad obnovenie podržaného hovoru. 

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy: 

  alebo  Zelená – linka je v stave nečinnosti. 

  alebo  Červená, svieti – linka je aktívna alebo 

sa používa. 

  alebo  Červená, bliká – linka je podržaná alebo 

prichádza hovor.  

  alebo  Žltá, svieti – linka je neregistrovaná 

(nedá sa použiť). 

Uskutočnenie hovoru  

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.  

Prijatie hovoru  

Stlačte načerveno blikajúce tlačidlo linky.  

Podržanie hovoru na linke  

1. Stlačte tlačidlo Podržať  alebo tlačidlo Podržať. 

2. Ak sa chcete vrátiť k podržanému hovoru, stlačte tlačidlo 

Podržať  alebo Pokračovať. 

Zobrazenie posledných hovorov  

1. Vyberte linku, ktorú chcete zobraziť.  

2. Vyberte položku Posledné.  

Prepojenie hovoru na inú osobu  

1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte tlačidlo 

Prepojiť .  

2. Zadajte telefónne číslo osoby a stlačte tlačidlo Hovor. 

3. Znovu stlačte tlačidlo Prepojiť.  

Pridanie ďalšej osoby do hovoru  

1. Z aktívneho hovoru stlačte tlačidlo Konferencia .  

2. Zadajte telefónne číslo účastníka, ktorého chcete pridať, 
a stlačte tlačidlo Hovor.  

3. Znovu stlačte tlačidlo Konferencia.  

Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej 
súpravy  

1. Pripojte náhlavnú súpravu.  

2. Na klávesnici zadajte číslo.  

3. Stlačte tlačidlo Náhlavná súprava .  

Uskutočnenie hovoru pomocou reproduktora  

1. Na klávesnici zadajte číslo.  

2. Stlačte tlačidlo Reproduktor .  
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Stlmenie hovoru  

1. Stlačte tlačidlo Stlmiť . 

2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla Stlmiť.  

Vypočujte si hlasové správy  

Stlačte tlačidlo Správy  a postupujte podľa hlasových 
pokynov. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv 
stlačte tlačidlo príslušnej linky.  

Presmerovanie všetkých hovorov  

1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo Presmerovať všetky. 

2. Vytočte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, alebo 
stlačte tlačidlo Hlasová schránka. 

3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo Vym. PresmVš.  

Nastavenie hlasitosti počas hovoru  

Stlačením tlačidla Hlasitosť  nahor alebo nadol 
môžete upraviť hlasitosť počas volania.  

Nastavenie hlasitosti zvonenia telefónu  

Keď telefón zvoní alebo ak sa nepoužíva, stláčaním tlačidla 

Hlasitosť  nahor a nadol môžete nastaviť 
hlasitosť zvonenia.  

Zmena tónu zvonenia  

1. Stlačte tlačidlo Aplikácie . 

2. Zvoľte možnosti Používateľské predvoľby > Zvukové 
predvoľby > Kl.(n) – tón zvonenia, kde n = číslo klapky.  

3. Zvoľte možnosti Predvoľby používateľa > Tón zvonenia > 
Kl.(n) – tón zvonenia, kde n = číslo klapky.  

4. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla Prehrať 
si môžete vypočuť ukážku tónu.  

5. Uložte výber stlačením tlačidla Vybrať a potom Nastaviť.  

Nastavenie kontrastu obrazovky telefónu  

1. Stlačte tlačidlo Aplikácie .  

2. Vyberte možnosť Používateľské predvoľby > Predvoľby 
obrazovky > Úroveň kontrastu. 

3. Stlačením navigačného panelu hore alebo dolu zvýšite alebo 
znížite jas.  

4. Stlačte tlačidlo Uložiť. 

Nastavenie časovača podsvietenia  

1. Stlačte tlačidlo Aplikácie .  

2. Vyberte možnosť Predvoľby používateľa > Predvoľby 
obrazovky > Časovač podsvietenia.  

3. Stlačením tlačidla Vybrať môžete prechádzať možnosťami a 
vybrať dobu trvania časovača. 

4. Stlačením tlačidla Nastaviť použite vybranú hodnotu. 

Pripojenie k bezdrôtovej sieti  

Uistite sa, že telefón nie je pripojený ku káblovej sieti. Telefón 
môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti buď prostredníctvom 

prihlasovacích údajov, alebo WPS. Prečítajte si príručku 
používateľa pre pripojenie prostredníctvom WPS. 

1. Stlačte tlačidlo Aplikácie .  

2. Vyberte možnosť Konfigurácia siete > Konfigurácia Wi-Fi > 
Profil Wi-Fi. 

3. Ak chcete vyhľadať dostupné siete, stlačte tlačidlo 
Skenovať. 

4. Vyberte sieť. 

5. Zadajte ID používateľa a heslo. 

6. Stlačte tlačidlo Pripojiť. 

 Používateľská príručka  

Pozrite si úplnú príručku používateľa na 
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph
/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-
mpp.html 

Verzie tohto dokumentu Cisco vo formáte PDF a Microsoft Word 

obsahujú funkcie podporované zo strany spoločnosti Cisco. Žiadne 

zmeny vykonané zákazníkmi nie sú podporované spoločnosťou 

Cisco.  
Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky 

spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. 

Zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco nájdete na adrese: 

www.cisco.com/go/trademarks. Ochranné známky tretích strán uvedené 

v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova 

partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou 

inou spoločnosťou. (1721R) 
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