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Váš telefón 
 Tlačidlo na stlmenie zvuku

 Lišta LED

 Funkčné tlačidlá

 Tlačidlo navigácie a tlačidlo výberu

 Tlačidlo hlasitosti

Stavy lišty LED 
Lišta LED sa rozsvieti na indikovanie stavu:

 x zelená, svieti – aktívny hovor,
 x zelená, bliká – prichádzajúci hovor,
 x zelená, pulzuje – podržaný hovor,
 x červená, svieti – stlmený hovor.

Uskutočnenie hovoru 
Zadajte číslo a stlačte tlačidlo Hovor. 

Prijatie hovoru 
Stlačte tlačidlo Prijať.

Podržanie hovoru na linke 
1. Stlačte tlačidlo Podržanie hovoru. 
2. Na vrátenie sa k podržanému hovoru stlačte tlačidlo 

Pokračovať. 

Zobrazenie posledných hovorov 
Stlačte tlačidlo Posledné alebo horné tlačidlo navigácie.

Pridanie ďalšej osoby do hovoru 
1. Počas aktívneho hovoru stlačte tlačidlo Konferencia.
2. Zadajte číslo.
3. (Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo 

kým  druhý účastník neprijme hovor. 

4. Stlačte tlačidlo Konferencia.

Prepojenie hovoru na inú osobu 
1. Z hovoru, ktorý nie je podržaný na linke, stlačte 

tlačidlo Prepojiť. 
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby. 
3. (Nepovinné) Čakajte, kým nezaznie zvonenie alebo 

kým  druhý účastník neprijme hovor.
4. Znovu stlačte tlačidlo Prepojiť. 
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Stlmenie hovoru 

1. Stlačte tlačidlo Stlmiť  na telefóne 

alebo Stlmiť  na rozširujúcom mikrofóne. 
2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla Stlmiť. 

Vypočujte si hlasové správy 
Stlačte tlačidlo Správy a postupujte podľa hlasových výziev. 

Presmerovanie všetkých hovorov 
1. Stlačte tlačidlo Presmerovať všetky.
2. Vytočte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať, 

alebo stlačte tlačidlo Správa.
3. Keď sa vrátite, stlačte tlačidlo Vyp. presmer. 

Nastavenie hlasitosti hovoru 
Stláčaním tlačidla Hlasitosť  nahor alebo nadol 
môžete upraviť hlasitosť, keď sa telefón používa. 

Úprava hlasitosti zvonenia 
Stláčaním tlačidla Hlasitosť  nahor alebo 
nadol môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón 
nepoužíva. 

Zmena tónu zvonenia 
1. Vyberte možnosti Nastavenia > Užívateľské 

preferencie > Tón zvonenia. 
2. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla 

Prehrať si môžete vypočuť ukážku tónu. 
3. Stlačte tlačidlo Nastaviť a uložte nastavenie. 

Používateľská príručka 
Celú používateľskú príručku si prečítajte na adrese 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-
endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/
products-user-guide-list.html
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