
Avaya 1608/1608-I IP Deskphone – skrócona instrukcj a 
obsługi. 
 
AVAYA IP Phone 1608-I jest wieloliniowym aparatem IP przeznaczonym do używania w 
systemach AVAYA Communication Manager lub AVAYA IP Office 

 
Opis przycisków i przegl ąd funkcji 

 
 
 
Nazwa Opis 
Message Waiting Indicator Czerwona lampka znajdująca się w prawym górnym rogu aparatu wskazuje 

że masz wiadomość głosową (Voicemail). Jeśli jest uruchomiony Visual 
Alerting (wizualizacja alarmów) lampka błyska kiedy otrzymujesz 
połaczenie. 

Phone display Wyświetlacz ma 3 linie. Kiedy przez telefon nie jest prowadzona żadna 
rozmowa, najwyższa linia pokazuje ikone nieodebranych połączeń wraz z 
ich liczbą a także ikonę przekierowania, SAC (send all calls) oraz EC500 
jeśli funkcja ta jest dostępna. Najwyższa linia pokazuje także numer główny, 
datę, czas oraz inne komunikaty systemowe.  
Środkowa linia pokazuje informacje specyficzne dla aktywnych aplikacji.  
Najniższa linia pokazuje pola odpowiednie dla przycisków programowych 
(softkeys). 



Softkeys Naciśnij softkey aby wybrać pole na wyświetlaczu odpowiednie dla tego 
przycisku. Pola softkey pokazują akcje którego każdy softkey wywołuje. 
Pola i akcje zmiennie zależą od obiektu który jest wybrany. 

Message Naciśnij ten przycisk aby połączyć się bezpośrednio z pocztą.  
Navigation Arrows Naciskaj strzałki w górę lub w dół aby przewijać listy. Naciskaj lewą lub 

prawą strzałkę aby nawigować pomiędzy różnymi widokami aplikacji, 
przesuwać kursor podczas wprowadzania tekstu lub włączać i wyłączać 
opcje. 

OK. Naciskaj OK jako skrót do akcji. Np jeśli wybierzesz wpis listy połączeń 
(call log) przyciśnięcie przycisku OK. spowoduje połączenie z numerem z 
listy. 

Phone/Exit Naciśnij przycisk Phone/Exit aby zobczyć i zarządzać rozmowami. Np. jeśli 
oglądasz menu, przyciskając przycisk Phone/Exit przełączas ekran telefonu 
do widoku rozmów. 

Avaya MENU Naciśnij A aby otrzymać dostęp do menu Avaya. Menu AVAYA udostępnia 
opcje które pozwalają personalizować ustawienia aparatu.  

Contacts Naciśnij przycisk żeby zobaczyć listę kontaktów 
Call log Naciśnij przycisk aby zobaczyć listę połączeń przychodzących, 

wychodzących oraz nieodebranych. Ikona na przycisku Call log świeci się 
jeśli masz jakieś nieodebrane połączenia.  

Redial Naciśnij przycisk aby ponownie uzyskać połączenie z ostatnim numerem 
który wybierałeś lub wyświetlić listę rozmów z której możesz wybrać numer 
z którym chcesz się połączyć 

Hold Naciśnij aby zawiesić aktywne połączenie 
Conference Naciśnij przycisk aby dodać kolejną osobę to trwającego połączenia. 
Transfer Naciśnij przycisk aby przełączyć rozmowę do innego numeru/  
Drop Naciśnij przycisk aby zakończyć aktywną rozmowę. Podczas rozmowy 

konferencyjnej przyciśnięcie DROP spowoduje odrzucenie ostatniej sosoby 
dodanej do konferencji.  

Volume Naciśnij + lub  - podczas aktywnej słuchawki, zestawu nagłownego lub 
systemu głośnomówiącego żeby dostosować głośność. Aby dostosować 
głośność dzwonka przyciśnij + lub – na przycisku Volume kiedy słuchawka 
lub głośnik nie są aktywne. 

Headset Naciśnij przycisk aby użyć zestawu nagłownego jeśli jest podłączony.  
Mute Naciśnij przycisk aby wyłączyć mikrofon podczas aktywnego polączenia. 

Aby wyłączyć ten tryb naciśnij jeszcze raz przycisk.  
Speaker Naciśnij przycisk aby użyć systemu głośnomówiącego. Aby wyłączyć ten 

tryb rozmowy podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk HEADSET. 
Feature Buttons and Call/Line 
Appearance Buttons 

Jest 8 przycisków które mogą być programowane zarówno jako przyciski 
linii (call/line appearance) oraz przyciski funkcji (feature button). Naciśnij 
przycisk linii aby wykonać lub odebrać rozmowę lub podjąć zawieszoną 
rozmowę. Naciśnij oznakowany jako przycisk funkcji aby uaktywnić lub 
wyłączyć daną funkcję. Przyciski funkcji dostarczają dostęp do funkcji 
systemu komunikacyjnego Avaya które zostały administrowane do twojego 
konta. Zielona dioda LED umieszczona obok każdego wskazuje czy funkcja 
jest włączona czy wyłączona.  

 
 

Diody LEDs 
 
Tabela 1 Diody LED sygnalizujące Call/Line (rozmowa/linia)  
 
LED OPIS 
Stałe równomierne światło zielonej LED Call/Line jest aktywna 
Wolno błyskająca zielona LED Call/Line dzwoni 
Szybko błyskająca zielona LED Rozmowa jest stanie wstrzymania (HOLD) 



Bardzo szybko błyskająca zielona LED Linia jest w trakcie konferencji lub transferu 
Stałe równomierne światło czerwonej LED Linia/rozmowa została wybrana i będzie 

używana kiedy zostanie podniesiona 
słuchawka. Będzie świecić stałym 
czerwonym światłem przez cały okres 
używania tej linii 

 
Tabela 2. Przyciski Funkcji 
 
LED Opis 
Stale świecąca zielona LED Funkcja jest aktywna 
Błyskająca zielona LED Funkcja jest w trakcie wywoływania ( 

wywołanie funkcji zostało rozpoczęte ale 
funkcja nie jest jeszcze aktywna )  

Błyskająca czerwona LED Funkcja jest pokazana na wyświetlaczu 
aparatu 

Wyłączone LED Funkcja nie jest aktywna 
 
 
Przewijanie i nawigacja 
 
Ikona nawigacji pojawia się na wyświetlaczu telefonu żeby zasygnalizować możliwość 
przewijania ekranu w celu osiągnięcia większej liczby funkcji. Użyj lewej i prawej strzałki 
nawigacji aby przejść do innych ekranów lub przesunąć kursor w lewo lub prawo podczas 
wprowadzania tekstu. Kiedy przewijasz do linii na wyświetlaczu oznacza to że ta linia jest w 
tym momencie wybrana.  
Pola softkeys będą się zmieniać w zależności od opcji dostanych w wybranych liniach. 
Przycisk OK. jest skrótem dla domyślnej akcji. Na przykład kiedy wybierzesz wpis w twojej 
liście kontaktów przyciśnięcie przycisku OK. spowoduje rozpoczęcie nawiązywania 
połączenia z wybraną osobą.  
 

 
Odbieranie i wykonywanie poł ączeń 
 
Odbieranie połączeń 
1. Jeśli nie masz w tym momencie żadnego połączenia wykonaj jedną z następujących 

akcji:  
- podnieś słuchawkę  
- przyciśnij przycisk pod diodą call/line która błyska na zielono w związku z 
przychodzącym połączeniem  
- Naciśnij ANSWER softkey jeśli pokazał się na wyświetlaczu 
- naciśnij przycisk SPEAKER aby odebrać rozmowę z wykorzystaniem systemy 
głośnomówiącego 
- przyciśnij przycisk HEADSET żeby odebrać rozmowę za pomocą zestawu nagłownego 
- jeśli używasz słuchawek bezprzewodowych naciśnij przycisk ON 

2.  Jeśli jesteś w trakcie rozmowy wykonaj następującą czynność: 
- przyciśnij przycisk call/line znajdujący się pod błyskającą diodą LED  sygnalizująca 
przychodzące połączenie 
- przyciśnij softkey z komunikatem ANSWER  jeśli pokazał się na wyświetlaczu 



Wykonywanie połączeń 
 

1. Podnieś słuchawkę, przyciśnij przycisk SPEAKER, przyciśnij przycisk HEADSET lub 
przyciśnij przycisk call/line który jest dostępny.  

2. Wprowadź numer osoby do której chciałeś zadzwonić.  
 
Zawieszenie rozmowy (HOLD) 
 
1. Przyciśnij przycisk HOLD aby zawiesić aktualnie trwającą rozmowę 
2. Aby wznowić rozmowę kiedy więcej niż jedna rozmowa jest zawieszona należy zrobić 

jedną z następujących czynności: 
• Przyciśnij przycisk call/line właściwy dla tej rozmowy 
• Przesuwaj listę rozmów na wyświetlaczu aż do właściwej rozmowy i naciśnij softkey 

nad którym pojawił się komunikat RESUME 
3. Aby wznowić rozmowę jeśli tylko ta rozmowa jest aktywna wykonaj jedną z 

następujących czynności:  
• Przyciśnij przycisk HOLD 
• Przyciśnij aktywny przycisk call/line 
• Przyciśnij softkey nad którym pojawił się komunikat RESUME 

 
Przełączanie rozmów 
1. Jeśli rozmowa którą chcesz przełączyć nie jest tą którą aktualnie prowadzisz przyciśnij 

przycisk call/line właściwy dla rozmowy którą będziesz chciał przełączyć 
2. Przyciśnij przycisk TRANSFER 
3. Wybierz numer, osobę z listy kontaktów lub numer z listy połączeń 
4. Przyciśnij przycisk TRANSFER lub softkey nad którym pojawił się komunikat 

COMPLETE 
 
 

Rozmowy konferencyjne (wieloosobowe)  
 
Przeprowadzenie rozmowy konferencyjnej 
 
1. Podczas aktywnej rozmowy naciśnij przycisk CONFERENCE 
2. Wykonaj jedną z następujących czynności 

• Wybierz numer telefoniczny 
• Wybierz osobę z listy kontaktów 
• Wybierz telefon z listy połączeń 

3. Przyciśnij  przycisk CONFERENCE lub softkey nad którym pojawił się komunikat JOIN 
aby dodać wybraną osobę do aktywnej rozmowy 

 
Dodawanie osoby oczekującej w zawieszonym połączeniu do rozmowy konferencyjnej 
 
1. Na wyświetlaczu aparatu wybierz aktywną rozmowę konferencyjną 
2. Naciśnij przycisk CONFERENCE 
3. wykonaj jedną z następujących czynności 

• naciśnij przycisk call/line właściwy dla rozmowy będącej w zawieszeniu 
• Przesuwaj wskaźnik na wyświetlaczu aż znajdzie się na właściwej rozmowie i naciśnij 

softkey nad którym pojawił się komunikat RESUME 



4. Przyciśnij softkey nad którym pojawił się komunikat JOIN lub przycisk CONFERENCE 
aby dodać wybraną osobę do konferencji 

 
Wyłączenie z konferencji osoby która została dodana jako ostatnia 
 
Podczas aktywnej rozmowy konferencyjnej naciśnij przycisk DROP 
 
 

Zaawansowane funkcje telefoniczne  
 
Dostępne funkcje zależą od tego co twój administrator przypisze do twojego konta. Kilka z 
najpowszechniej wprowadzanych funkcji opisanych jest poniżej. Po dokładniejszy opis 
funkcji telefonicznych zgłoś się do swojego administratora 
 
Przekazanie połączeń 
 
1. Naciśnij przycisk CFRWD 
Usłyszysz sygnał wybierania proponujący wybranie numeru do którego ma zostać wykonane 
Przekierowanie.  
2. Wprowadź numer do którego chcesz przekierować swoje rozmowy.  
Po wybraniu numeru usłyszysz sygnał potwierdzenia. W najwyższej linii wyświetlacza 
telefonu pokaże się ikona przekierowania. Przycisk funkcji oznaczający przekierowanie 
zostanie aktywowany co będzie sygnalizowane świecącą się zieloną diodą LED.  
3. Aby wyłączyć Przekierowanie rozmów przyciśnij przycisk CFRWD.  
Ikona symbolizująca przekierowanie zniknie z wyświetlacza telefonu a także wyłączy się 
zielona dioda LED znajdująca się obok przycisku funkcji.  
 
Przesyłanie wszystkich rozmów (SAC – Send All Calls). Funkcja ta umożliwia przesłanie 
wszystkich rozmów przychodzących do predefiniowanego numeru – bardzo często jest to 
numer poczty głosowej. Przychodzące połączenie zostanie zasygnalizowane jednym 
dzwonkiem a następnie zostanie przerzucone do predefiniowanego numeru.  
 
1. Przyciśnij przycisk funkcyjny zaprogramowany jako SAC aby przełączać wszystkie 
rozmowy do predefiniowanego numeru.  
2. Aby wyłączyć funkcję SAC, przyciśnij przycisk funkcyjny przypisany do funkcji. 
 
Dzwonienie do osoby zanotowanej w Firmowej Książce Telefonicznej.  
1. Naciśnij przycisk funkcyjny DIRECTORY 
2. Użyj przycisków klawiatury aparatu aby wyszukać nazwisko osoby do której chcesz 
dzwonić. 
3. Naciśnij przycisk funkcyjny NEXT aby zobaczyć nazwisko następne w kolejności 
alfabetycznej (jeśli jest to konieczne).  
4. Naciśnij przycisk funkcyjny Make Call jeśli znalazłeś nazwisko którego szukałeś 
5. Aby wyjść z książki telefonicznej naciśnij przycisk Phone/Exit lub softkey EXIT 
 
 
 
 
 



Kontakty 
 
Dzwonienie do osoby z listy kontaktów.  
 
1. Naciśnij przycisk CONTACTS 
2. Przewijaj w dół aż do znalezienia właściwego kontaktu 
3. Naciśnij przycisk OK. lub softkey Call 
 
Dodawanie nowej osoby do listy kontaktów  
 
1. Naciśnij przycisk CONTACTS 
2. Naciśnij softkey MORE 
3. Naciśnij softkey NEW 
4. Używając klawiatury aparatu wprowadź nazwę 

a) Naciskaj przycisk klawiatury alfanumerycznej który zawiera literę lub cyfrę którą 
chcesz wprowadzić aż ta litera lub cyfra pojawi się na wyświetlaczu 

b) Zrób przerwę jeśli kolejny znak który chcesz wprowadzić znajduje się na tym samym 
klawiszu klawiatury alfanumerycznej 

c) Aby wprowadzić przerwę (spacja) naciśnij przycisk „0” 
d) Naciśnij przycisk BKSP aby skasować ostatni wprowadzony znak 

 
5. Naciśnij przycisk OK lub softkey OK. 
6. Wprowadź numer telefonu jak chciałbyś żeby był wybierany bezpośrednio 
7. Naciśnij softkey OK lub przycisk OK. 
 
Edycja kontaktów 
 
1. Naciśnij przycisk CONTACTS 
2. Przewijaj listę kontaktów aż znajdziesz ten który chcesz edytować 
3. Naciśnij softkey DETAILS 
4. Naciśnij softkey EDIT 
5. Przewijaj w dół lub w górę aby wybrać pole które chcesz edytować 
6. Użyj przycisków klawiatury oraz przycisków softkey aby wprowadzić zmiany w 

wybranym polu 
7. Aby zachować zmiany naciśnij softkey SAVE lub przycisk OK. 
 

Lista poł ączeń (Call log) 
 
Dzwonienie do osoby figurującej w liście połączeń 
 
1. Naciśnij przycisk Call log 
2. Przewijaj strzałkami w lewo lub prawo aby zobaczyć wybraną listę : wszystkie połączenia 

(all), missed (nieodebrane), answered (odebrane), outgoing calls (wybierane) 
3. Strzałkami przewijaj w dół lub górę aby wybrać osobę do której chcesz zadzwonić 
4. Naciśnij softkey CALL lub przycisk OK. 
 
Dodawanie wpisu z listy połączeń do twojej listy kontaktów 
 
1. Naciśnij przycisk Call log 



2. Przewijaj wpisy do numeru który chcesz dodać do twojej listy kontaktów 
3. Naciśnij softkey DETAILS 
4. Naciśnij softkey +CONTACTS 
5. Aby edytować numer lub nazwę przewin w górę lub w dół i edytuj wg uznania. 
6. Aby zachować zmiany naciśnij softkey SAVE lub przycisk OK. 
 
 

AVAYA MENU 
 
Możesz użyć menu AVAYA aby dopasować i personalizować ustawienia telefonu, 
konfigurować listę połączeń, wybierać język komunikatów, zobaczyć ustawienia sieci oraz 
wylogować.  
 
Menu AVAYA ma sześć pod-menu 
 
Screen / Sound  Pozwala dopasować jasność  kontrast wyświetlacza, wybrać sygnał 

dzwonka, włączyć lub wyłączyć dźwięki przyciskania klawiszy, 
włączyć lub wyłączyć dźwięki błędów 

Call settings Pozwala włączyć wyświetlanie czasu rozmowy, alarmy wizualne, 
pokazywanie lub ukrywanie przychodzących rozmów, ustawianie opcji 
ponownego wybierania oraz ustawianie ścieżki dźwięku do zestawu 
głośnomówiącego lub zestawu nagłownego 

Applications pozwala włączyć lub wyłączyć zapisywanie połączeń a także 
zapisywanie połączeń przerzuconych z innych numerów, linii rozmów, 
oraz włączenie lub wyłączenie zapisywania połączeń odebranych przez 
innych  

Advanced Options pozwala wybrać język komunikatów wyświetlacza, ustawić 
automatyczne zdobycie kontroli przez słuchawkę, zestaw nagłowny, 
zestaw głośnomówiący, inicjatywa ręcznego robienia kopii zapasowej / 
odzyskiwania ustawień jeśli jeśli masz ustanowiony serwer backup.  

Network  
Administration Pokazuje podsumowanie parametrów sieciowych dla twojego telefonu 

takich jak parametry IP lub QoS 
 
Log out Pozwala na wylogowanie użytkownika aby zapobiegać 

nieautoryzowanemu użyciu telefonu podczas twojej nieobecności 
 
Więcej informacji znajduje się na stronie www.avaya.com/support.  
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