Použití telefonu

Obecné úkony při
telefonování

Zapnout
telefon

Přidržet hovor nebo Stiskněte tlačítko Přidržet nebo
pokračovat v hovoru Pokračovat.
Přepojit hovor na
jiné číslo

Stiskněte tlačítko Přepojit a
zadejte cílové číslo. Potom
stiskněte znovu tlačítko Přepojit.

Opakovat volání na
číslo

Stiskněte tlačítko Opakovat
nebo
.

Ztlumit telefon

Stiskněte tlačítko Ztlumení
zapnuto. Chcete-li mikrofon
vypnout, stiskněte tlačítko
Ztlumení vypnuto.

Zahájit standardní
konferenční hovor

Stiskněte tlačítko Konference.
Zadejte číslo a znovu stiskněte
tlačítko Konference. Opakujte
postup pro každého účastníka.

Přesměrovat linku

Stiskněte tlačítko Přesměrovat.
Zadejte číslo, na které chcete
přesměrovat všechny hovory.
Chcete-li přesměrování zrušit,
stiskněte tlačítko Přesměrovat.

Použít protokoly
hovorů

Přenesení hovoru na
sdílené lince mezi
stolním telefonem a
bezdrátovým
telefonem

Vyberte položky Nabídka >
Historie hovorů a vyberte
protokol hovorů. Chcete-li
vytáčet, zvýrazněte položku v
seznamu a stiskněte tlačítko

Stiskněte tlačítko
(červené tlačítko) a
přidržte je, dokud se telefon nezapne.

Uskutečnit Zadejte číslo a stiskněte tlačítko
(zelené
hovor
tlačítko). (Není slyšet oznamovací tón.)

Stručný přehled

Přijme
hovor.

Stiskněte tlačítko

(zelené tlačítko).

Zavěsit

Stiskněte tlačítko

(červené tlačítko).

Přístup k
funkcím
telefonu

Stiskněte tlačítko
nebo
(softwarové tlačítko) pro danou funkci. Další
funkce zobrazíte pomocí tlačítka nebo .

Přístup k
Stiskněte tlačítko
možnostem tlačítka
nebo
nabídky
Vypnout
telefon

(Nabídka) a pomocí
zobrazte nabídky.

Stiskněte tlačítko
(červené tlačítko) a
přidržte je, dokud se telefon nevypne.

Klávesové zkratky

.

Na telefonu s aktivním hovorem
stiskněte tlačítko Přidržet. Hovor
spojíte stisknutím tlačítka
Pokračovat na druhém telefonu.
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Ikony na obrazovce telefonu

Zamknout/
Odemknout
klávesnici

Stiskněte a přidržte tlačítko #
(tlačítko #). Symbol
označuje
zamknutou klávesnici. Chcete-li
klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko
#
a potom OK.

Přepnout
zvonění na
vibrace

Stiskněte a přidržte tlačítko
(tlačítko *). Zobrazí se text „Vibrace zap.“
a symbol
. Chcete-li aktivovat
zvonění, stiskněte tlačítko
. Symbol
se přestane zobrazovat.

Nastaví
Stisknutím tlačítka
zobrazíte
hlasitost
obrazovku nastavení hlasitosti.
reproduktoru Stisknutím tlačítka zvýšíte hlasitost,
stisknutím tlačítka hlasitost snížíte.
Přístup k
hlasovým
zprávám

Stiskněte tlačítko 1 a na chvíli je
přidržte. Telefon bude spojen se
systémem hlasové pošty.

Opakovat
volání na
číslo

Stisknutím tlačítka
zobrazíte volaná
čísla. Pomocí tlačítka
vyhledejte číslo;
potom stiskněte tlačítko
.

Definice softwarových
tlačítek
Aktualizovat Obnoví obsah.
CallBack

Aktivuje upozornění na uvolnění
obsazené linky.

Ikony na obrazovce
telefonu

PřmPřep

Přepojí dva hovory do jediného.

QRT

Odešle informaci o problémech s hovory
správci systému.

Seznam

Poskytne přístup k možnostem nabídky
Telefonní seznam.

SeznKnf

Zobrazí účastníky konferenčního
hovoru.

Přidržený hovor

Stavy linky a hovoru
Přesměrování hovorů povoleno

Detaily

Zobrazí podrobnosti v záznamu.

Hlasitost

Nastaví hlasitost reproduktoru.

Služby

Poskytne přístup k telefonním službám.

Spojený hovor

JVyzved

Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině,
která je přidružena k vaší skupině.

Smazat

Odstraní záznamy nebo nastavení.

Příchozí hovor

SVyzved

Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.

Odpojí aktuální hovor

Uložit

Uloží zvolená nastavení.

Konference

Vytvoří konferenční hovor.

Upravit

kPřistp

Připojí uživatele k hovoru na sdílené
lince a vytvoří konferenční hovor.

Umožňuje upravit číslo v protokolu
hovorů.

Volat

Zvolí telefonní číslo.

Volat

Uskuteční nový hovor.

Vybrat

Vybere položku na obrazovce.

Linka s funkcí BLF se používá.

Vyzved

Přijme hovor ve vaší skupině.

Linka s funkcí BLF je nečinná.

ZkrVolb

Volání pomocí čísla rychlé volby.

Zrušit

Zruší akci nebo zavře obrazovku bez
použití změn.

Ztlumení
zapnuto/
Ztlumení
vypnuto

Ztlumí zvuk hovoru nebo vypne
ztlumení zvuku.

Konec

MCID

Používá se k hlášení podezřelých
hovorů.

MeetMe

Uspořádá konferenci Meet-Me.

Nabídka

Přístup k nabídkám telefonu

Odeslat

Vyhledá záznam adresáře.

Odklonit

Odkloní hovor do systému hlasové pošty.

OdpPosl

Odpojí účastníka konference, který se
připojil jako poslední.

Odstranit

Při použití funkce Upravit odstraní znaky
na pozici kurzoru.

Odstranit

Odstraní účastníka konference.

Opakovat

Vytočí poslední číslo.

Park

Zaparkuje hovor.

Pokračovat

Pokračuje v přidrženém hovoru.

Propojit

Propojí několik hovorů na jedné lince a
vytvoří konferenční hovor.

Přepojit

Přepojí hovor.

Přesměrovat Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přijmout

Přijme hovor.

Přistoupit

Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.

Další funkce
Číslo rychlé volby je nakonfigurováno.
Služby jsou nakonfigurovány.

Indikátor obsazené linky (BLF) není pro tuto
linku k dispozici.

Vytváření položek telefonního
seznamu
Vyberte Nabídka > Adresář > Telefonní seznam >
Přidat. Přejděte na položku se záznamem, vyberte ji a
stiskněte tlačítko Upravit.

Použití tlačítek rychlé volby
Nastavení
Vyberte Nabídka > Adresář >
tlačítek
Telefonní seznam > Rychlá volba.
rychlé volby Přejděte na položku rychlé volby, která
nemá symbol
. Stiskněte Detaily,
potom Upravit a nakonec zadejte
telefonní číslo.
Použití
Čísla rychlé volby jsou přístupná
tlačítek
stisknutím a přidržením tlačítka
rychlé volby (tlačítka 2 až 9).

Telefonní linka

2

ABC

Zadejte jméno a telefonní číslo pomocí klávesnice a
těchto klávesových zkratek:
Text: Stisknutím číselného tlačítka 1 až 3krát zadejte
správný znak; mezeru zadáte stisknutím tlačítka
nebo .
Velká písmena: Stisknutím tlačítka
přepnete mezi
velkými a malými písmeny. V pravé části obrazovky se
zobrazí symbol
nebo
.
Čísla: Stiskněte číselné tlačítko čtyřikrát.
Symboly: Stisknutím tlačítka # zobrazíte tabulku
symbolů. Pomocí šipek vyhledejte požadovaný symbol a
vložte jej stisknutím tlačítka Použít.

