
 

Interfejs użytkownika  Dioda sygnalizacyjna LED  

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

znajduje: 

 

Wyłączona: 
stan czuwania / bezczynności 
 
Świeci na czerwono: 
Aktywne połączenie 
 
Czerwona pulsująca: 
Przychodzące połączenie 
 
Czerwona pulsująca: 
Istnieje zawieszone 
połączenia/połączenia 

 

 

Notyfikacja na wyświetlaczu 
Stan komunikatów na wyświetlaczu jest zależny od stanu 

aparatu, np. w jakim menu się znajdujemy. 

   Stan 1        Stan 2         Stan 3 
 

 

Klaw. 1        Klaw 2.      Klaw. 3 Aparat posiada trzy 
programowalne klawisze. Funkcje 
klawiszy mogą zostać zmienione 
zgodnie z preferencjami 
użytkownika. 

Klawisze funkcyjne 

 

Ustawienia 

Wiadomości 

 

Klawisze nawigacyjne 

 

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

Przejście wyżej; przytrzymaj by 
przejść na szczyt menu 

Potwierdzenie wyboru; wykonanie 
akcji; przejście w głąb menu 

Przejście niżej; przytrzymaj by 
przejść na koniec listy menu 

Klawisze Audio 

 

Ciszej / Głośniej 

Włączenie / wyłączenie 
wyciszenia mikrofonu 
Włączenie / wyłączenie trybu 
głośnomówiącego 

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 CP100 HFA 
 
Krótki przewodnik użytkownika 
 

 

 
© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG  
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 Monachium/Niemcy  
Wszystkie prawa zastrzeżone. 08/2017 
Nr referencyjny.: A31003-C1000-U105-2-7619 

 

unify.com 



Używanie aparatu OpenScape Desk Phone  
CP100 

Nawiązywanie połączenia 

 Podnieś słuchawkę, wybierz numer lub 
 Wybierz numer i podnieś słuchawkę lub 
 w trybie głośnomówiącym lub gdy podłączony jest zestaw 

słuchawkowy: wybierz numer. 
 

Odbieranie połączenia 

 Podnieś słuchawkę lub 
 w trybie głośnomówiącym: wybierz  

Kończenie połączenia 

 Odłóż słuchawkę lub 
 w trybie głośnomówiącym: naciśnij  

 

Otwarty nasłuch 

Podczas połączenia: 
 Naciśnij  

Wyłączenie nasłuchu: 
 Naciśnij 

 

Przełączenie między słuchawką i głośnikiem 

Przełączenie do trybu głośnomówiącego podczas rozmowy: 
 Przytrzymuj            do momentu odłożenia słuchawki 

Przełączenie na słuchawkę: 
 Podnieś słuchawkę 

 

Zawieszenie i odebranie zawieszonego połączenia: 

Podczas trwania połączenia z Numerem A: 
 Wybierz funkcję zawieszenia połączenia (funkcja musi być 

skonfigurowania przez administratora). Numer A zostanie 
zawieszony. 

 Powrót do połączenia z Numerem A. Wybierz funkcję 
powrotu do zawieszonego połączenia (funkcja musi być 
skonfigurowania przez administratora). 

 

Używanie aparatu OpenScape Desk Phone 
CP100 
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 widoczną na wyświetlaczu aparatu. 
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 widoczną na wyświetlaczu aparatu. 
Połączenie może być przekazane bez konsultacji 
(ślepy transfer). 

Połączenie z Numerem A zostanie przekazane do Numeru B. 
 

Oddzwonienie 

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

2. Wybierz opcję Oddzwonienia przypisaną 
wcześniej do jednego z przycisków 
programowalnych. 

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. 

 

Klawisze programowalne (przykłady) 

 

Funkcja Opis 

Połączenie oczekujące 
Zezwolenie na kolejkowanie drugiego 
połączenia 

Oddzwonienie 
Żądane automatycznego 
oddzwonienia 

Lista dzwoniących 
List wykonanych, odebranych i 
nieodebranych 

Rozmowa naprzemienna 
Przełączanie między dwoma 
aktywnymi połączeniami 

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 

Konsultacja 
Zawieszenie aktywnego połączenia i 
podanie tonu dzwonienia 

Bezpośrednie przejęcie 
połączenia 

Przejęcie połączenia z innego 
dzwoniącego aparatu 

Książka telefoniczna Dostęp do książki telefonicznej  

Nie przeszkadzać DND 
Aparat nie dzwoni; dzwoniący słyszy 
sygnał zajętości 

Wybierz ponownie 
Dzwonienie na ostatnio wybrany 
numer 

Rozłączenie Zakończenie aktywnego połączenia 

 

 


