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Twój telefon 
1  Pasek wyciszenia

2  Pasek LED

3  Przyciski programowe

4  Pasek nawigacji i przycisk Wybierz

5  Klawisz głośności

Stany paska LED 
Podświetlenie paska LED wskazuje stan:

 x Zielone, ciągłe — połączenie aktywne
 x Zielone, migające — połączenie przychodzące
 x Zielone, pulsujące — połączenie wstrzymane
 x Czerwone, ciągłe — połączenie wyciszone

Nawiązywanie połączenia 
Wprowadź numer i naciśnij przycisk Połącz. 

Odbieranie połączenia 
Naciśnij przycisk Odbierz.

Wstrzymywanie połączenia 
1. Naciśnij przycisk Zawieś. 
2. Aby wznowić połączenie wstrzymane, naciśnij przycisk 

Wznów. 

Wyświetlanie ostatnich połączeń 
Naciśnij przycisk Ostatnie lub klawisz nawigacji W górę.

Wyświetlanie ulubionych
Naciśnij przycisk Ulubione lub klawisz nawigacji W dół, 
aby wyświetlić numery szybkiego wybierania.

Dodawanie kolejnej osoby do połączenia 
1. Naciśnij przycisk Konf. w trakcie aktywnego połączenia.
2. Wprowadź numeru telefonu.
3. Naciśnij przycisk Konf. ponownie.

Przekierowywanie połączenia do innej osoby 
1. W trakcie niewstrzymanego połączenia naciśnij przycisk 

Przekaż. 
2. Wprowadź numer telefonu innej osoby. 
3. Ponownie naciśnij przycisk Przekaż. 
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Wyciszanie połączenia 

1. Naciśnij przycisk Wycisz . 
2. Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyć 

wyciszenie. 

Odsłuchiwanie wiadomości głosowych 
Naciśnij przycisk Wiadomości i postępuj zgodnie 
z komunikatami głosowymi. 

Przekierowywanie wszystkich połączeń 
1. Naciśnij przycisk Przekaż.
2. Wprowadź numer, na jaki chcesz przekierowywać 

połączenia, lub naciśnij przycisk Wiadomości.
3. Po powrocie naciśnij przycisk Wył. przek.

Regulacja głośności połączenia 
Aby wyregulować głośność, gdy telefon jest używany, naciśnij 
przycisk Głośność  w górę lub w dół. 

Regulacja głośności dzwonka 
Aby wyregulować głośność dzwonka, gdy telefon nie jest 
używany, naciśnij przycisk Głośność  w górę 
lub w dół. 

Zmiana dzwonka 
1. Wybierz Ustawienia > Preferencje użytkownika > 

Preferencje dźwięku. 
2. Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, 

aby usłyszeć dzwonek. 
3. Wybierz kolejno opcje Ustaw i Zastosuj, aby zapisać 

wybrany dzwonek. 

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 producentów 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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