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Interfejs użytkownika
Klawisze programowalne
Telefon ma 4 klawisze programowalne z diodami 
sygnalizacyjnymi. W tym przewodniku pokazujemy ich 
funkcje doomyślne.

Skróconą isntrukcję obsługi znajszesz na odwrocie.

Klawisze funkcyjne
Ä zawieszenie/powrót

Ã  przełączenie (transfer)
Á konferencja
@ ustawienia

Klawisze Audio

Dioda sygnalizacyjna
Dioda pokazuje w jakim stanie jest telefon 
i sygnalizuje różne sytuacje:

" głośniej/ciszej
;

:

włączanie/wyłączanie 
mikrofonu 
włączanie/wyłączanie  
głośnika 
włączanie/wyłączanie 
zestawu słuchawkowego

.

• wyłączona: stan czuwania
• świeci na zielono: trwa rozmowa
• miga na zielono: ktoś dzwoni
• świeci na pomarańczowo:

jest zawieszone połączenie (połączenia)
• miga na pomarańczowo:

Telefon OpenScape
Desk Phone CP200 
w systemach:

OpenScape Business 
OpenScape 4000

Krótki przewodnik użytkownika
5-kierunkowy klawisz nawigacji

Â  wiadomości

μ przewijanie w górę

Z potwierdzenie, wykonanie funkcji,
przejście o jeden poziom niżej w menu

« potwierdzenie, wykonanie funkcji, 
przejście o jeden poziom niżej w menu

€ przewijanie w dół

^ 

zawieszone połączenie wraca (dzwoni)
• świeci na czerwono:

nowe połączenie nieodebrane
• miga na czerwono:

nowa wiadomość w poczcie głosowej

odwołanie funkcji (cancel), skasowanie 
jednego znaku (na lewo od kursora), 
przejście o jeden poziom wyżej w menu



 

awisze programowalne

 Lista połączeń
Naciśnij _.
Naciśnij Z aby zobaczyć listę połączeń.
Naciskaj € lub μ aby wybrać dodatkowe funkcje,
na przykład:
– pokaż godzinę połączenia
– zadzwoń na numer z listy
– skasuj wpis 

 Książka telefoniczna (OpenScape Business) 1

Naciśnij _.
Naciskaj klawisze aby wybrać kolejne litery: 
Po wprowadzeniu kolejnych liter system pokazuje
abonentów, których nazwa zaczyna się od wpisanych
liter. Przykład:
1x 7 2x 3 1x 8 powoduje wpisanie "PET"
i system pokazuje wszystkich abonentów, których
nazwa zaczyna się od "PET".
Przewijaj listę naciskając ".
Naciśnij Z aby zobaczyć szczegóły.

 Przekazywanie połączeń (Call Forwarding)
Naciśnij  _. Połączenia przychodzące będą
przekazywane na zaprogramowany numer.

yłączenie przekazywania połączeń:
Naciśnij  _.

 Powtórzenie wybierania (Redial)
zwala wtybrać ponownie numer zewnętrzny z listy.
Naciśnij _.
Przewijaj listę używając ".
Naciśnij Z aby wybrać  wyświetlony numer.

ocedurę programowania klawiszy znajdziesz 
 systemowej instrukcji obsługi telefonu.

Korzystanie z książki telefonicznej w systemie OpenScape 4000  
t opisane w systemowej instrukcji obslugi.
1) 
jes
Słuchanie przez głośnik
Kiedy rowadzisz rozmowę przez słuchawkę:
• naciśnij :; rozmowę będzie słychać w głośniku 

telefonu, mów do mikrofonu w słuchawce. 
Wyłączenie słuchania przez głośnik:
• naciśnij :; kontynuuj rozmowę przez słuchawkę. 

Przełączanie do trybu głośnmówiącego
Kiedy prwadzisz rozmowę przez słuchawkę:
• trzymając naciśnięty klawisz :     odłóż słuchawkę;  

prowadzisz teraz rozmowę korzystając z mikrofonu
i głośnika w telefonie. 

Powrót do rozmowy przez słuchawkę:
• podnieś słuchawkę.

Zawieszenie połączenia 
W czasie rozmowy z an=bonentem A:
• Naciśnij Ä. Połączenie zostaje zawieszone
• Powrót do zawieszonego połączenia: naciśnij Ä

(OpenScape 4000: wybierz funkcję z menu telefonu).

Przełączanie romowy (transfer)
W czasie rozmowy z abonentem A:
1. Naciśnij Z. Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. Po połączeniu się z abonentem B naciśnijÃ.

Możesz także przełączyć rozmowę naciskając ten
klawisz bez czekania aż abonent B odbierze.

Rozmowa abonenta A zostaje przełączona do abonenta B.

Oddzwonienie (zamówienie oddzwonieia)
1. Dzwonisz do abonenta A (wewnętrznego).

Abonent nie odbiera lub jest zajęty.
2. Naciśnij Zaby zamówić oddzwonienie.
3. Kiedy twój niedoszły rozmówca skończy rozmowę

i odłoży słuchawkę uaktywni się funkcja 
oddzwonienia: zadzwoni twój telefon - podnieś 
słuchawkę - system zadzwoni wtedydo  abonenta A.  
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Używanie telefonu OpenScape Desk Phone CP200

Nawiązywanie połączenia
• podnieś słuchawkę i wybierz numer lub
• wybierz numer i podnieś słuchawkę lub
• w tyrybie głośnomówiącym lub z zestawem

słuchawkowym: wybierz numer.

Odbieranie połączenia 
• podnieś słuchawkę lub
• w trybie głośnmówiącym: naciśnij : lub
• jeżeli masz połączony z telefonem zestaw 

słuchawkowy: naciśnij .. 

Kończenie połączenia 
• odłóż słuchawkę lub
• w trybie głośnomówiącym: nacśnij : lub
• jeżeli masz połączony z telefonem zestaw 

słuchawkowy: naciśnij  .

Używanie telefonu OpenScape Desk Phone CP200

Konsultacja
W czasie rozmowy z abonentem A:
1. Naciśnij Z. Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. Po zakończeniu rozmowy z abonentem B nacisnij Z

lub poczekaj aż abonent B się rozłączy.
Wracasz wtedy do rozmowy z abonentem A.

Przełączanie między dwoma rozmowami
W czasie rozmowy z abonentem A:
1. Naciśnij Z. Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. W czasie rozmowy z abonentem B, naciśnij € i Z
aby przełączyć się do abonenta A. Kolejne naciśnięcia Z 
przełączają cię na zmianę między abonentami A i B.

Rozmowa konferencyjna 
W czasie rozmowy z abonentem A:
1. Naciśnij Z. Abonent A zostaje zawieszony.
2. Zadzwoń do abonenta B.
3. Po połączeniu się z abonentem B naciśnij Á.
Jestescie teraz połączeni w konferencję.
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