
 

Funkcje klawiszy  Dioda sygnalizacyjna LED  

Klawisze „Soft keys”  Za pomocą diody LED aparat sygnalizuje w jakim stanie się znajduje: 

 

Wyłączona: stan czuwania / bezczynności 
Zielony: Aktywna rozmowa 
Zielony pulsujący: Połączenie 
przychodzące 
Pomarańczowy: Zawieszone połączenie 
Pomarańczowy pulsują: Przypomnienie o 
zawieszonym połączeniu 
Czerwony: Połączenie nieodebrane 

Ikony akcji 

Ikona Opis 

 Odbierz i Wykonaj połączenie 

 Odrzuć połączenie 

 Przekieruj połączenie 

 Zawieś połączenie 

 Transfer połączenia bez konsultacji 

 Transfer połączenie z konsultacją 

 Połączenie naprzemienne 

 Podejmij zawieszone połączenie 

 Poproś o oddzwonienie 

 Dodaj uczestnika (połączenia / konferencji) 

 Pokaż szczegóły uczestnika 

 Pokaż wszystkich uczestników 

Ikony statusu 

Ikona Opis 

 Połączenie przychodzące 

 Połączenie wychodzące 

 Aktywne połączenie 

 Połączenie zostało zawieszone 

 
Połączenie zostało zawieszone przez drugiego 
użytkownika 

 Szyfrowane / nieszyfrowane połączenie 

 Nieodebrane połączenie; nowe / widziane 
 

Aparat posiada cztery klawisze typu „Soft key”, których działanie zależne jest 
od tego co widzimy na ekranie wyświetlacza. 

  
Przykład: Menu aparatu Przykład: Lista konwersacji 

 
Wybierając klawisz Poza biurem / Przekierowanie połączeń 
konfigurujemy cel przekierowania oraz uruchamiamy funkcję Nie 
przeszkadzań „DND” 

Klawisze Nawigacyjne 

 

Wejście do Menu 

Przewijanie w górę. Przytrzymanie powoduje 
przejście na początek listy opcji  

Potwierdzenie i wykonanie funkcji 

Przejście w menu o jeden poziom w dół. 
Przesunięcie kursora w prawo 

Przewijanie w dół. Przytrzymanie powoduje 
przejście na koniec listy opcji 
Anulowanie funkcji. Kasowanie znaków na lewo 
od kursora. Przejście w menu o jeden poziom w 
górę 

 

Klawisze Audio 

 

Ciszej / Głośniej 

Włączenie / wyłączenie wyciszenia 
mikrofonu 

Włączenie / wyłączenie trybu 
głośnomówiącego 
Włączenie / wyłączenie zestawu 
słuchawkowego 

Klawisze programowalne 

 

Po dłuższym przytrzymaniu klawisze 

mogą być zaprogramowane funkcjami 

telefonicznymi lub szybkim dostępem do 

wybranych numerów. 

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 CP400 HFA 
 
Krótki przewodnik użytkownika 
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Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP400 

Nawiązywanie połączenia 

 Podnieś słuchawkę i wybierz numer lub  

 Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub 

 w trybie głośnomówiącym lub z gdy podłączony jest zestaw 
słuchawkowy: wybierz numer. 

Odbieranie połączenia 

 Podnieś słuchawkę lub 

 w trybie głośnomówiącym: wybierz          lub 

 gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz         . 

Kończenie połączenia 

 Odłóż słuchawkę lub 

 w trybie głośnomówiącym: naciśnij          lub 

 gdy podłączony jest zestaw słuchawkowy: wybierz         .  

Dzwonienie z Listy Połączeń 

1. Wybierz opcję „Konwersacje” z Menu aparatu 

2. Użyj        i         aby wybrać odpowiednią konwersację. 

3. Wybierz        i podnieś słuchawkę. 

Otwarty nasłuch 

          Podczas połączenia z użyciem słuchawki  

 Wybierz         . 

          Wyłączenie otwartego nasłuchu 

 Wybierz         . 

Przełączenie między słuchawką i głośnikiem 

Przełączenie do trybu głośnomówiącego podczas rozmowy: 

 Przytrzymuj         do momentu odłożenia słuchawki 

Przełączenie na słuchawkę: 

 Podnieś słuchawkę 

 

 

 

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP400 

Konsultacja 

Podczas połączenia z Numerem A: 

1. Wybierz        . Numer A zostanie zawieszony. 

2. Zadzwoń na Numer B. 

3. Po zakończeniu połączenia z Numerem B, wybierz       
lub poczekaj aż Numer B odłoży słuchawkę i się 
rozłączy . 

Nastąpi ponowne połączenie z Numerem A. 
Przełączenie między dwoma połączeniami 

Podczas połączenia z Numerem A: 

1. Wybierz        . Numer A zostanie zawieszony. 

2. Zadzwoń na Numer B. 

3. Podczas połączenia z Numerem B, naciśnij          aby 
przełączyć. 

Ponowne wybieranie          powoduje przełączenie między 

Numerem A i Numerem B. 

Wykonanie połączenia konferencyjnego 

Podczas połączenia z Numerem A: 

1. Wybierz        . Numer A zostanie zawieszony. 

2. Zadzwoń na Numer B. 

3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz opcję 
Konferencja       . . 

Nastąpi zestawienie połączenie konferencyjnego z Numerami A i B.  

Transfer połączenia 

Podczas połączenia z Numerem A: 

1. Wybierz        . Numer A zostanie zawieszony. 

2. Zadzwoń na Numer B. 

3. Podczas połączenia z Numerem B, wybierz opcję  
Transfer         . Połączenie może być przekazane bez 
konsultacji. 

Połączenie z Numerem A zostanie przekazane do Numeru B.  

Oddzwonienie 

1. Wykonaj połączenie wewnętrzne. Drugi numer nie 
odbiera lub jest zajęty. 

2. Wybierz       , funkcja oddzwonienia zostanie 
aktywowana. 

3. W momencie gdy numer, do którego próbowaliśmy się 
dodzwonić będzie dostępny funkcja Oddzwonienia 
uruchomi się i aparat zacznie dzwonić. 

4. Podnieś słuchawkę. Nastąpi próba nawiązania 
połączenia. 

 

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone CP400 

Przekierowanie dla wszystkich połączeń przychodzących 

1. Wybierz         . 

2. Wybierz opcję przekierowania      . 

3. Na ekranie aparatu wybierz        . 

4. Podaj cel przekierowania i potwierdź wybierając        . 

5. Wybierz         . 

Programowanie ulubionych funkcji 

1. Wybierz         . 

2. Na ekranie aparatu wybierz „Ulubione”. 

3. Na ekranie aparatu wybierz         aby rozpocząć edycję. 

4. Na ekranie aparatu wybierz         aby wybrać odpowiedni „Soft 
Key”. 

5. Na ekranie aparatu wybierz         aby rozpocząć wybór funkcji. 

6. Wybierz        i        aby wybrać żądaną funkcję. 

7. Na ekranie aparatu wybierz         aby potwierdzić wybór. 

8. Istnieje możliwość edycji etykiety lub dokonanego wyboru. 

9. Na ekranie aparatu wybierz         aby zapisać zmiany. 

10. Na ekranie aparatu wybierz         aby opuścić edycję Ulubionych. 
 

 


