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Běžné úkony při 
telefonování
Zahájení hovoru Stiskněte tlačítko  nebo Hovor. 

Možno provést před i po zadání čísla.

Přijetí hovoru Stiskněte tlačítko  nebo 
Přijmout.

Ukončení hovoru Stiskněte tlačítko Ukončit hovor.

Opakovat Stiskněte tlačítko Opakovat.

Ztlumení stanice 
konference

Stiskněte tlačítko  na jednotce 
Sound Base, řídící jednotce displeje 
nebo mikrofonu.

Zobrazení 
historie hovorů

Stiskněte tlačítko Aplikace a vyberte 
položku Historie hovorů. Chcete-li 
zavolat na číslo, zvýrazněte seznam 
a stiskněte tlačítko Volat.

Přidržení hovoru/ 
Pokračování

Stiskněte tlačítko Přidrž. Chcete-li 
v hovoru pokračovat, stiskněte 
tlačítko  nebo Pokrač.

Přepojit hovor na 
jiné číslo

Stiskněte tlačítko Přepojit, zadejte 
číslo a potom stiskněte tlačítko 
Přepojit.

Zahájení 
standardního 
konferenčního 
hovoru (ad hoc)

Stiskněte tlačítko Konf, zavolejte 
účastníkovi a stiskněte tlačítko Konf.

Přesměrování 
všech hovorů

Stiskněte tlačítko Přesměr.

Propojení Ve spojeném hovoru stiskněte 
tlačítko Konf a stisknutím tlačítka 
Hovory zobrazte seznam hovorů, 
které lze propojit.
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Definice softwarových tlačítek

Ikony na displeji telefonu

Tlačítka telefonu

Telefonní spojení
Definice softwarových 
tlačítek
Aplikace Přejde k aplikacím telefonu 

a nabídkám nastavení.

CallBack Aktivuje upozornění na uvolnění 
obsazené linky.

Další Zobrazí další softwarová tlačítka.

Hovor Zahájí hovor s volaným číslem.

Hovory Zobrazí seznam spojených hovorů.

Konf Vytvoří konferenční hovor.

Kontakty Zobrazí nabídku kontaktů, v níž jsou 
kontakty z podnikového nebo 
osobního adresáře.

Nový hovor Zahájí nový hovor bez ukončení 
stávajícího hovoru. 

Odklonit Přesměruje hovor.

Opakovat Vytočí poslední volané číslo.

Park Zaparkuje hovor a zobrazí jeho 
podrobnosti.

Pokrač Pokračuje v přidrženém hovoru.

Přepojit Přepojí hovor.

Přesměr Přesměruje všechny příchozí 
hovory.

Přidržet Přidrží aktivní hovor.

Přijmout Přijme příchozí hovor

Rychlá volba Zavolá na vybranou položku.

SeznKnf Zobrazí účastníky konferenčního 
hovoru.

Ukončit Ukončí aktivní hovor.

Zprávy Vytvoří, zkontroluje nebo přehraje 
hlasové zprávy.

Zrušit Ukončí aktuální operaci.



Ikony na displeji telefonu

Stavy linky a hovoru

Přidržený hovor

Spojený hovor

Příchozí hovor

Zavěšeno

Zvednuto

Sdílená linka se používá

Další funkce

Vybraná možnost

Propojený režim

Šifrováno

Mikrofon zapnutý
Tlačítka telefonu
Hovor

Navigační tlačítka

Vybrat

Hlasitost

Ztlumit
Telefonní spojení

Pohled zdola na jednotku Sound Base

1 Port síťového kabelu.

2 Připojení externího napájení.

3 Port USB řídící jednotky displeje. 
Připojuje řídící jednotku displeje 
k základně. 
Poznámka: Zatlačením umístěte feritové 
tělísko mezi podpěry kabelu.

4 Vodiče připojení konektoru mikrofonu.

5 Port kabelu zřetězení. Spojí dvě jednotky 
Sound Base v propojeném režimu.
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