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Návod k používaniu CISCO IP PHONE SPA509G 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

--pozn.: všetky nižšie uvedené postupy je možné alternatívne 

vykonať cez menu 

  Centrum aplikovanej informatiky, marec 2018  

1 Indikátory statusu telefónu Podľa farby je možné rozlíšiť stav telefónu: 
zelenou – telefón sa môže používať 
červenou(stála) – linka je v prevádzke 
červenou(blikajúca) – hovor je podržaný 
oranžovou – telefón nie je registrovaný(obráťte sa na 
správcu) 

2 Navigačné tlačidlo Šípkami sa môžete pohybovať cez jednotlivé položky menu 

3 Podržanie hovoru Stlačením tlačidla podržíte hovor 
Opätovným stlačením znovu nadviažete spojenie 

4 Hlasová schránka 
Nastavenia (Menu)   

Daná funkcionalita sa nevyužíva 
Zapnutie ponuky menu pre výber funkcií 

5 Hlasitosť 
 

“+” – zvýšenie hlasitosti telefónu 
“–“ – zníženie hlasitosti telefónu 

6 Stlmiť  
Slúchadlá 
Reproduktor 

Stlmenie hlasu počas rozhovoru 
Zapnutie slúchadiel 
Zapnutie/Vypnutie reproduktora 

7 Klávesnica Slúži na vytáčanie hovorov, zadávanie volieb v menu 

8 Riadiace tlačidlá Slúžia na vykonávanie akcií, ktoré sú zobrazené na 
obrazovke 

1. Zobrazenie zoznamu hovorov: 
- Menu  stlačte tlačidlo č. 3 (História hovorov) 
2. Zobrazenie zmeškaných hovorov: 
- Menu  stlačte tlačidlo č. 3 (História hovorov)  č. 3 (Zmeškané hovory) 

presm – po stlačení zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať všetky hovory 
neruš – týmto vypnete zvonenie prichádzajúcich hovorov 
---- deaktivujete ich opätovným stlačením tlačidla 
oph – opakovanie posledného hovoru 

3. Zvýšenie/zníženie hlasitosti: 
- hlasitosť zvonenia a hlasitosť hovoru môžete regulovať pomocou tlačidiel “+” a 
“–“ 
4. Hlasný odposluch: 
- počas hovoru kliknite na tlačidlo reproduktor (Telefón – bod 6) 

8. Zopakovanie poslednej voľby (2 alternatívy): 
- Menu  stlačte tlačidlo č. 3 (História hovorov) č. 1 (Zoznam opät. vol. čísel) 
 vytoč 
- stlačte riadiace tlačidlo najviac vľavo  presun pomocou navigačného tlačidla 
medzi tel. číslami  vytoč 

5. Zmena jazyka:  
- Menu  stlačte tlačidlo č. 17  uprav  voľba  ok  uložiť 
6. Zmena zvonenia: 
- Menu  stlačte tlačidlo č. 4 (Tón zvonenia)  zmeň  môžete si prehrať 
a následne vybrať melódiu 

Telefónny zoznam: http://voip.upjs.sk/ 
 
Niektoré dôležité klapky:  
                                                
                                                

7. Ďalšie funkcie:  
- na domovskej obrazovke stlačte šípku doprava  zobrazia sa vám funkcie: 

 

http://voip.upjs.sk/

