
Průvodce rychlým nastavením

Modely SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 
a SPA962

Cisco Small Business SPA IP telefon 

Obsah balení:
IP telefon

Napájecí adaptér (pouze u SPA921 a SPA941)

Stojánek na stůl
 
Ethernetový kabel RJ-45

CD – ROM

Průvodce rychlým nastavením
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•

•

•

Instalace

Krok 1 Otočte telefon zadní stranou k sobě

Krok 2 Připojte kroucený kabel od sluchátka do slotu označeným symbolem
 sluchátka (5). Druhý konec kabelu připojte ke sluchátku.

Krok 3 (Volitelné) Upevněte stojánek do slotů na zadní straně telefonu. 

Krok 4 Pokud používáte napájecí adaptér, připojte koncovku do napájecí 
 zdířky označené písmeny DC (2).

Varování        Nepřipojujte kroucený kabel od sluchátka do portu označený „AUX“ (1).

Krok 5 Připojení k síti proveďte pomocí ethernetového kabelu do zdířky označené 
 nápisem WAN.  Telefony SPA 922, SPA942 a SPA962 obsahují vestavěný 
 dvouportový switch (slot označený písmeny PC (3)) , ke kterému lze 
 připojit další síťové zařízení, např.: PC, síťovou tiskárnu apod. 
 Tyto modely také podporují funkci PoE (Power over Ethernet).  
 
 SPA IP telefony můžete také připojit do sítě použitím 
 bezdrátového bridge WBP54G. Více informací v dokumentaci WBP54G.

Telefonní linky a tlačítka

Na následující tabulce se seznamte s jednotlivými tlačítky a funkcemi IP telefonu.

Popis funkce

Vyzvednutí nebo ukončení hovoru

Svítí červená – nová hlasová zpráva
Bliká červená – nový nepřijatý hovor nebo 
update �rmwaru

Displej telefonu. Zobrazuje datum, čas, telefonní číslo, 
příchozí a odchozí volání apod.

(Neobsahují telefony SPA921 a SPA922).
Zelená – linka je nečinná
Červená – linka je používána nebo aktivní
Bliká červená – hovor přidržen 
Žlutá – neregistrovaná linka
Oranžová – Síťové spojení nenalezeno

Funkce tlačítka je vždy zobrazena na displeji, 
použití při nastavení telefonu a pro volbu funkcí

Navigace a posun v menu 
(doprava, doleva, nahoru, dolů)

Použití k vytáčení čísel, vkládání písmen textu 
a výběru voleb v menu

Stisknutím přístup k hlasové poště

Stisknutím přidržení hovoru

Přístup do menu nastavení, historie volání atd.

Vypnutí mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnut, 
tlačítko svítí červeně. Pokud tlačítko bliká červeně, 
síťové spojení nenalezeno

# Tlačítko

1 Sluchátko

2 Barevný indikátor

3 LCD displej

4 Linky

5 Tlačítka volby

6 Navigační tlačítko

7 Klávesnice

8 Tlačítko zpráva

9 Tlačítko přidržení 
 hovoru

10 Tlačítko nastavení

11 Tlačítko ztlumení 

Popis funkce

Zesílení (+) a zeslabení (-) hlasitosti ve sluchátku, náhlavní 
soupravě, hlasitého reproduktoru nebo vyzvánění

Zapnutí nebo vypnutí náhlavní soupravy. Při zapnuté 
náhlavní soupravě tlačítko svítí zeleně
Tlačítko hlasitého reproduktoru  

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého reproduktoru. 
Při zapnutém hlasitém reproduktoru tlačítko svítí zeleně

# Tlačítko

12 Tlačítko hlasitosti

13 Tlačítko náhlavní 
 souprava

14 Tlačítko hlasitého 
 reproduktoru

Tlačítka volby a jejich funkce

Funkce tlačítka je vždy zobrazena na LCD displeji. Tabulka zobrazuje popis a funkce volby.

Funkce

Přesměrování volání obsahuje 4 funkce:
- Pokud je obsazeno
- Bez odezvy
- Bez odezvy do určitého času
- Všechna volání

Vstup do telefonního seznamu/adresáře

Funkce „nerušit“

Povolení zvednutí hovoru ostatním uživatelům ve skupině

Opakovat poslední volání ve skupině

Zaparkovat hovor na určité číslo, musí být povoleno administrátorem

Zvednout hovor jiného účastníka ve skupině

Zobrazí seznam volaných čísel

Vyzvednutí zaparkovaného hovoru

Přepojení hovoru na jiného účastníka/linku

Popis

presm

adr

nerus

skVyz

opv

park

vyzved

opak

odPark

prepoj   



Používání IP telefonu

Uskutečnění telefonních hovorů
Volání pomocí telefonního čísla, můžete využít následujících možností:

Zvedněte sluchátko a volte číslo

Připojte náhlavní soupravu, stiskněte tlačítko náhlavní soupravy a volte číslo

Stiskněte tlačítko hlasitého reproduktoru a volte číslo

Zvolte linku (neplatí pro SPA 921 a SPA922)

•

•

•

•

•

•

•

Hovor ukončíte zavěšením sluchátka. Pro náhlavní soupravu a hlasitý 
reproduktor bude hovor ukončen stiskem příslušného tlačítka.

Volání pomocí seznamu čísel
Pro volání posledně volaných čísel stiskněte tlačítko volby označené „opak“
 
Pokud chcete vytočit číslo umístěné v adresáři, stiskněte tlačítko volby 
označené „adr“ a navigačním tlačítkem označte volaného, stiskem tlačítka 
s označením „volat“ vytočíte číslo

Nastavení adresáře provedete v menu nastavení pod položkou „Adresar“

Funkce rychlé vytáčení
Pokud chcete používat funkci rychlého vytáčení, musí být číslo volaného 
uloženo v adresáři. A poté přiřazeno číslu rychlé volby. Nastavení se provádí 
v menu nastavení, pod položkou „Rychle vytaceni“.

Stiskněte číslo rychlého vytáčení a zvedněte sluchátko 
nebo použijte náhlavní soupravu či hlasitý reproduktor

Přiřazené telefonní číslo bude vytočeno automaticky

Vícenásobné volání
Pro vícenásobné volání lze použít funkci „Pridrzeni hovoru“ a „konference“.

Přístup do hlasové schránky

Přístup do hlasové schránky je možný po stisknutí tlačítka se symbolem 
obálky nebo po vytočení čísla hlasové schránky. Pokud využíváte hlasovou 
schránku, musíte přiřadit číslo hlasové schránky. Nastavení se provádí 
v menu nastavení, pod položkou „Hlasova schranka“. Hlasová schránka 
musí být podporována Vaším poskytovatelem služeb.

Vypnutí mikrofonu během hovoru
Slouží k vypnutí mikrofonu při aktivním hovoru. Funkce se aktivuje stiskem 
tlačítka se symbolem mikrofonu a je aktivní, pokud je toto tlačítko podsvíceno 
červeně. Pro deaktivaci stiskněte tlačítko znovu, červené podsvícení zhasne.

Přidržení hovoru
Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko se symbolem ruky. Hovor bude přidržen. 
Během této doby můžete volat pomocí další linky. Je také možné přijmout další
příchozí volání. Na vícelinkových telefonech bude přidržený hovor signalizován 
červeno/zeleným blikáním kontrolky příslušné linky. Obnovení hovoru provedete 
stiskem tlačítka příslušné linky, pokud zároveň probíhá hovor na jiné lince, bude 
automaticky přidržen. V tomto okamžiku můžete také uskutečnit konferenční hovor.

Konferenční hovor

Pro aktivaci funkce konferenční hovor stiskněte během hovoru tlačítko volby 
označené „konf“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. 
Nyní vytočte dalšího účastníka konferenčního hovoru. Pro začátek konferenčního 
hovoru stiskněte během vyzvánění znovu tlačítko volby označené „konf“, nyní jsou 
účastnící zapojeni do konferenčního hovoru.

Pokud ukončíte hovor, ostatní účastníci budou odpojeni.

Přepojení hovoru s možností pohovořit s volaným účastníkem

Pro aktivaci přepojení hovoru stiskněte během aktivního hovoru tlačítko 
volby označené „prepoj“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. 
Nyní vytočte účastníka pro přepojení hovoru. Pokud hovor přijme, můžete 
s volaným pohovořit. První hovor je stále přidržen. Pro dokončení přepojení 
stiskněte znovu tlačítko volby označené „prepoj“. Hovor bude nyní přepojen 
na volaného účastníka. Zároveň budete odpojeni od hovoru.

Přepojení hovoru bez možnosti pohovořit 
s volaným účastníkem

Pro aktivaci přepojení hovoru stiskněte během aktivního hovoru tlačítko volby 
označené „prepoj“. První hovor bude přidržen a uslyšíte oznamovací tón. 
Nyní vytočte účastníka pro přepojení hovoru. Po prvním zazvonění stiskěte 
tlačítko volby označené „prepoj“, poté bude hovor automaticky přepojen. 
Zároveň budete odpojeni od hovoru.

Užitečné odkazy

Menu nastavení
Pro přizpůsobení telefonu můžete kdykoli použít menu nastavení. 
Přístup do menu se provádí stiskem tlačítka označeného symbolem listu.

Funkce

Posun vlevo nebo vpravo při úpravě hodnot

Přidání nového záznamu

Volba textu, IP adresy nebo číslic

Zrušení všech provedených změn

Změna vyzváněcího tónu

Smaže vložené hodnoty

Kopírování hodnot v adresáři

Smaže posledně vložený znak

Smaže vložený záznam

Vytočí zvolený záznam

Editace části záznamu

Popis

<<nebo>>

pridat

znaky, IP, cisla

storno

zmenit

smaz

kopir

smZnk

smaz

volat

upravit

Popis

ok

vlozit

prehrat

ulozit

zvolit

a/n

Funkce

Potvrzení volby

Vložení hodnot v adresáři

Přehrání zvoleného vyzvánění

Uložení změn

Zvolení položky pro editaci či prohlížení

Zvolení volby ano/ne


