
 

Obsługa klawiszy  Dioda sygnalizacyjna LED  

Klawisze programowalne Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje: 

 

Wyłączona: stan czuwania / bezczynności 
Zielona: Aktywne połączenie 
Zielona pulsująca: Przychodzące 
połączenie 
Żółta: Zawieszone połączenia 
Żółta pulsująca: Przypomnienie o 
zawieszonym połączeniu 
Czerwona: Nieodebrane połączenie 
Czerwona pulsująca: poczta głosowa 

 

 

Ikony wyświetlacza w stanie bezczynności 

Ikona Opis 

 Otrzymano jedną lub więcej nowych wiadomości 

 Nieodebrane połączenia 

 Przekierowanie połączeń aktywne 

 Dzwonek wyłączony 

 Zdalny serwis 

 Nie przeszkadzać 

 Aparat zablokowany 

 Użytkownik mobilny zalogowany 

Ikony wyświetlacza podczas połączenia 

Ikona Opis 
 Aktywne połączenie 

 Połączenie głosowe wysokiej jakości (G.722) 

 Połączenie zostało rozłączone 

 Połączenie zostało zawieszone 

 Rozmówca zwiesił połączenie 

 Połączenie szyfrowane 

 Połączenie nieszyfrowane 
 

 
Konwersacje Kontakty Przekierowanie 

Ponowne 
wybranie 
numeru 

 

Aparat posiada cztery 
programowalne klawisze z 
diodami LED. Funkcje klawiszy 
mogą zostać zmienione zgodnie 
z preferencjami użytkownika. 

Klawisze funkcyjne 

 Zawieszenie połączenia 

Transfer 

Konferencja 

Ustawienia 

Wiadomości 

 

Klawisze nawigacyjne 

 

Przejście wyżej; przytrzymaj by przejść na 
szczyt menu 

Potwierdzenie wyboru; wykonanie akcji; 
przejście w głąb menu 

Potwierdzenie wyboru; wykonanie akcji; 
przejście w głąb menu 

Przejście niżej; przytrzymaj by przejść na 
koniec listy menu 

Anulowanie wyboru; kasowanie znaków 
na lewo od kursora; przejście poziom 
wyżej w menu 

 

Klawisze Audio 

 

Ciszej / Głośniej 

Włączenie / wyłączenie 
wyciszenia mikrofonu 
Włączenie / wyłączenie trybu 
głośnomówiącego 
Włączenie / wyłączenie zestawu 
słuchawkowego 

 

Skróty klawiszowe 

 

Dłuższe przytrzymanie: dostęp 
do Poczty Głosowej 

Dłuższe przytrzymanie: zmiana 
trybu dzwonka: włączenie / 
wyłączenie / krótki ton 

Dłuższe przytrzymanie: 
zablokowanie / odblokowanie 
aparatu 

 

OpenScape  
Desk Phone CP200/205 

SIP 
 
Krótki przewodnik użytkownika 
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Używanie aparatu OpenScape Desk Phone  

CP200/205 
 

Nawiązywanie połączenia 

 Podnieś słuchawkę, wybierz numer i naciśnij         lub 
 Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub 
 Tryb głośnomówiący: wybierz numer i naciśnij        . 

Odbieranie połączenia 

 Podnieś słuchawkę lub 
 Dla trybu głośnomówiącego: wybierz           lub         alternatynie 
 Jeżeli podłączony zestaw słuchawkowy: naciśnij          . 

Kończenie połączenia 

 Odłóż słuchawkę lub 
 W trybie głośnomówiącym: naciśnij           
 Jeżeli podłączony zestaw słuchawkowy: naciśnij          .  

Dzwonienie na ostatnio wybrany numer 

 Podnieś słuchawkę i naciśnij        . 

Dzwonienie z Listy Połączeń 

1. Użyj  i   aby wybrać odpowiednią konwersację. 

2. Wybierz          i podnieś słuchawkę. 

Przekierowanie przychodzącego połączenia 

1. Wybierz funkcję przekierowania widoczną na ekranie i naciśnij  

2. Podaj numer docelowy i naciśnij        . 

Zawieszenie i odebranie zawieszonego połączenia 

 Podczas połączenia wybierz       . 
 Ponowne odebranie zawieszonego połączenia: wybierz       .  

Wykonanie połączenia konferencyjnego 

1. Podczas połączenia z Numerem A wybierz        . Usłyszysz ton 
dzwonienia. Połączenie z numerem A zostanie zawieszone. 

2. Wpisz numer B i wciśnij        . 

3. Po połączeniu z Numerem B wybierz:        . 

Zostanie zestawione konferencja z numerami A i B. 

Przełączenie w tryb głośnomówiący podczas połączenia 

 Przytrzymaj          do momentu odłożenia słuchawki. 
Odebranie za pomocą zestawu słuchawkowego 

 Przytrzymaj          do momentu odłożenia słuchawki. 
 

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone 

CP200/205 
 

Wyciszanie połączenia 

 Wybierz           aby wyciszyć. 
 Wybierz           aby wyłączyć wyciszenie. 

Transfer połączenia 

1. Podczas połączenia z Numerem A wybierz:          . 

2. Wpisz Numer abonenta B i wciśnij        . 

3. Wybierz           gdy Numer B dzwoni lub 
Poczekaj aż Numer B odbierze, zaanonsować transfer i 
następnie wybrać         . 

Połączenie z numerem A zostanie przekazane abonentowi B.  

Poczta głosowa 

 Wybierz         i potwierdź wybierając        . 

Ustawienie przekierowania  

1. Wybierz klawisz funkcyjny                . 

2. Wprowadź cel przekierowania w przeciągu trzech sekund. 

3. Wpisz numer/cel przekierowania i potwierdź        . 

4. Wybierz      . 

Wyłączenie/włączenie przekierowania 

 Wybierz klawisz funkcyjny                . 

 
 

 

ENERGY STAR to program ochrony 
środowiska opracowany w USA. Ma na 
celu wprowadzenie oszczędności w 
biznesie poprzez zwiększenie 
wydajności energetycznej urządzeń. 
 
Więcej informacji na energystar.gov. 
 
Unify jest Partnerem programu ENERGY 
STAR na poziomie Enterprise Servers 
and Telephony. 
 
Produkt OpenScape DeskPhone CP200 
zasłużył na odznaczenie ENERGY STAR. 

 

Klawisze programowalne (przykłady) 

 

Funkcja Opis 

Rozmowa naprzemienna 
Przełączanie między dwoma aktywnymi 
połączeniami 

Transfer połączenia bez 
konsultacji 

Przekazanie rozmowy drugiej osobnie bez 
uprzedzenia 

Lista połączeń 
Lista połączeń wykonanych, odebranych i 
nieodebranych 

Nagrywanie połączeń 
Nagrywanie połączenia na zewnętrznym 
urządzeniu 

Połączenie oczekujące 
Zezwolenie na kolejkowanie drugiego 
połączenia 

Oddzwonienie Żądane oddzwonienia 

Anuluj oddzwonienie 
Anulowanie pozostawiony żądań 
oddzwonienia 

Przekierowanie podczas 
zajętości 

Przekierowanie połączeń na 
skonfigurowany numer podczas zajętości 
aparatu 

Przekierowanie przy braku 
odpowiedzi 

Przekierowanie połączeń na 
skonfigurowany numer gdy połączenie nie 
zostało odebrane 

Przekierowanie 
bezwarunkowe 

Przekierowanie wszystkich połączeń na 
wcześniej skonfigurowany numer 

Konferencja Zestawienie konferencji 

Konsultacja 
Zawieszenie aktywnego połączenia i 
podanie tonu dzwonienia 

Firmowa książka telefoniczna Dostęp do książki telefonicznej LDAP 

Odbicie połączenia 
Odbicie przychodzącego połączenie do 
innej osoby bez odbierania 

Przejęcie połączenia Przejęcie połączenia z innego aparatu 

Nie przeszkadzać 
Aparat nie dzwoni; dzwoniący słyszy 
sygnał zajętości 

Zmiana usługi 
Zmiana usługi w systemie OpenScape 
Voice 

Przejęcie połączenia w grupie 
Przejęcie połączenia z aparatu 
znajdującego się w tej samej grupie 
przejmowania połączeń 

Zawieszenie połączenia Zawieszenie aktywnego połączenia 
Ponowne wybranie numeru Dzwonienie na ostatnio wybrany numer 
Zakończenie połączenia Zakończenie aktywnego połączenia 

Wyłączenie dzwonka 
Wyłączenie/włączenie dzwonka w 
aparacie 

Wybieranie selektywne Wybranie predefiniowanego numeru 

Transfer połączenia 
Przekazanie połączenia innej osobie z 
uprzedzeniem 

 

 


