
 
 
 
W sytuacji gdy A i B prowadzą rozmowę i B chce, żeby A przełączył rozmowę do C, istnieją 3 
sposoby transferu : Bez zapowiedzi, z zapowiedzią i oczekujący  

 

A naciska przycisk TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i ponownie 
nacisnąć TRAN aby  połączyć. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację. 

Gdy C odbierze, lub A naciśnie przycisk MENU, transfer zostanie zakończony.  

B może rozmawiać z C. 

 

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub 

SEND aby się połączyć  

Gdy C odbierze, A i C mogą prowadzić rozmowę bez udziału B, następnie A może nacisnąć TRAN, aby 
zakończyć transfer 
A zostanie rozłączony. B i C mogą rozmawiać.  
A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub 
SEND aby się połączyć  

Oczekując aż C odbierze, A może odłożyć słuchawkę lub przycisnąć TRAN A przejdzie w stan 
wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację. 
A zostanie rozłączony gdy C odbierze telefon. B i C mogą rozmawiać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

User can check the status of IP phone: IP address, MAC, Firmware,etc.  

Forward, Call Waiting, DSS Keys,  

Key as Send, Hot Line, Anonymous Call, Auto Redial, DND, etc.  
 

s Keypad Lock, Reset 
Factory, Set Password, Set AES Key, etc.  

Messages  
 
 
 

Directory  
 
 
 

Transfer Połączeń 

W sytuacji gdy A i B prowadzą rozmowę i B chce, żeby A przełączył rozmowę do C, istnieją 3 sposoby transferu : Bez 

śledzenia, ze śledzeniem i „semi-attended”.  

Transfer bez śledzenia: 
A naciska przycisk TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i ponownie nacisnąć TRAN 

aby  połączyć. A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD wyświetli stosowną informację. 

Gdy C odbierze, lub A naciśnie przycisk MENU, transfer zostanie zakończony.  

B może rozmawiać z C. 

Transfer z śledzeniem 
A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się 

połączyć  

Gdy C odbierze, A i C mogą prowadzić rozmowę bez udziału B, następnie A może nacisnąć TRAN, aby zakończyć 

transfer 

A zostanie rozłączony. B i C mogą rozmawiać. 

Transfer typu „Semi-attended” 

A przyciska TRAN aby ustawić B w stan wstrzymania, wtedy A może wybrać numer C i nacisnąć OK lub SEND aby się 

połączyć  

Oczekując aż C odbierze, A może odłożyć słuchawkę lub przycisnąć TRAN A przejdzie w stan wstrzymania, ekran LCD 

wyświetli stosowną informację. 

A zostanie rozłączony gdy C odbierze telefon. B i C mogą rozmawiać. 

Przekaz połączeń 

Naciśnij: MENU->Dodatki->Przekaż. Wybierz jedną z trzech możliwości : „Zawsze 

przekazuj”, „Przekaż gdy zajęty”, „Przekaż, gdy nie odbiera” i wprowadź numer na który 

chcesz dokonać przekazania. Następnie zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. 

Biznesowy telefon IP 

SIP-T20/T20P 

Podręcznik użytkownika 

YEALINK-POLSKA.PL 

Menu Główne 

Status: użytkownik może sprawdzić podstawowe informacje o telefonie. 

Dodatki: zawiera zaawansowane funkcje połączeń (przekaz, klawisze skrótów itd) . 

Ustawienia: podstawowe ustawienia telefonu (czas, data, język, głośność). 

Wiadomość: Pozwala użytkownikowi sprawdzić wiadomości głosowe. 

Historia: Historia rozmów przeprowadzonych na danym telefonie 

Katalog: Lista kontaktów zapisana w danym telefonie 

Pełną instrukcję mogą Państwo pobrać pod adresem: 

YEALINK-POLSKA.PL/PLIKI-DO-POBRANIA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Directory  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Press button during a conversation to mute the current call, the icon   will be shown on the LCD, 
and the power indication LED will blink 

Press again to get the microphone return to normal conversation 
 

Zapalona zielona Konto jest aktywne 

Mrugająca zielona Połączenie przychodzące lub wstrzymane 

Wyłączona Stan bezczynności 
 

and then the corresponding line key will blink 
 
 

Zapalona zielona Urządzenie włączone 

Mrugająca zielona Połączenie przychodzące lub połączenie wyciszone 

Wyłączona Urządzenie wyłączone 
 

  Klawisze linii przy włączonym BLF 
 
 

Zapalona zielona Konto bezczynne 

Szybko mrugająca Połączenie przychodzące 

Wolno mrugająca Aktywna rozmowa When the call is answered, press the CONF button, the conference call will now include you and the 

Wyłączona Urządzenie nieaktywne jako BLF other two parties 

 

Nawiązywanie połączenia 

Możesz nawiązać połączenie przyciskając Headset/Speaker na klawiaturze telefonu lub 
podnosząc słuchawkę. 
Bezpośredni wybór numeru: wpisz numer na klawiaturze telefonu, zatwierdź 
przyciskiem SEND 
Wybór z historii połączeń: przejdź do Historii, wybierz interesującą Cię pozycję i 
zatwierdź przyciskiem SEND 
Wybór z katalogu: procedura analogiczna do Historii 
Powtórne wybieranie: Naciśnij RD na klawiaturze telefonu i wybierz interesujący Cię 
numer 
 
Podczas rozmowy możesz przełączać się pomiędzy słuchawką/słuchawkami a 
głośnikiem naciskając odpowiednie przyciski lub podnosząc/odkładając słuchawkę. 

Podstawowe Funkcje Telefonu 

Odbieranie rozmów 

Jeśli prowadzisz inną rozmowę naciśnij odpowiedni przycisk Linii lub OK. 

Jeśli nie prowadzisz rozmowy podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk Headset/Speaker 

aby przeprowadzić rozmowę przy użyciu słuchawki, słuchawek lub głośnika. 

Aby odrzucić połączenie przychodzące naciśnij X umieszczony pod klawiszami 

nawigacyjnymi. 

Wyciszenie rozmowy 

Aby wyciszyć aktualnie prowadzoną rozmowę naciśnij X. Na wyświetlaczu pojawi się 

stosowna ikona, a dioda zasilania zacznie mrugać. 

Aby anulować wyciszenie naciśnij X ponownie. 

Głośność rozmowy 

W trakcie rozmowy skorzystaj z klawisza głośności pod klawiszami nawigacyjnymi. 

Wstrzymanie rozmowy 

Naciśnij HOLD, aby wstrzymać aktualną rozmowę.  Przycisk danej linii zacznie mrugać. 

Jeśli tylko jedna rozmowa jest wstrzymana naciśnij ponownie HOLD, aby ją wznowić. 

Jeśli więcej niż jedna rozmowa jest wstrzymana użyj klawiszy kierunkowych góra/dół, 

aby wybrać i naciśnij HOLD, aby wznowić rozmowę. 

Poczta głosowa 

Obecność nowej wiadomości głosowej jest sygnalizowana na wyświetlaczu bezczynnego 

telefonu. Naciśnij MESSAGE, aby odebrać wiadomość. 

Konferencja 

Naciśnij CONF podczas rozmowy. 

Aktywna rozmowa zostanie wstrzymana, wybierz numer, z którym chcesz utworzyć 

konferencję i naciśnij SEND. 

Gdy rozmowa zostanie odebrana naciśnij CONF, aby stworzyć konferencję trójstronną. 

Rozłącz się, aby zakończyć konferencję. 

Klawisze 

Dioda zasilania 

Przyciski linii 

„Message” 

„Headset” 

„Transfer” 

Klawisz „RD” 

„Speaker” 

Regulacja 

głośności 

Głośnik 

Klawiatura 

numeryczna 

Klawisze 

nawigacyjne 

Diody LED 

Klawisze linii 

Dioda zasilania 


