Běžné úkony při telefonování

Použití telefonu

Zahájit hovor

Vytočte číslo a stiskněte tlačítko
.

Přijmout hovor

Stiskněte tlačítko
nebo
.

, Přijmi

Zapnout/
Stiskněte tlačítko
a podržte
vypnout telefon jej stisknuté, dokud se telefon
nezapne nebo nevypne.

Odpojení

Stiskněte tlačítko
Konec.

nebo

Přidržet hovor
nebo pokračovat
v hovoru

Stiskněte tlačítko Přidržet nebo
Pokrač.

Přepojit hovor na
jiné číslo

Vyberte položky Možnosti >
Přepoj a zadejte cílové číslo.
Potom stiskněte znovu Možnosti
> Přepoj.

Opakovat hovor

Dvakrát stiskněte
nebo
vyberte Možnosti > Opakovat.

Přesměrovat linku

Vyberte Možnosti > Přesměr.
Zadejte číslo, na které chcete
přesměrovat všechny hovory.
Chcete-li nastavení zrušit, vyberte
Možnosti > Přesměr.

Použít logy hovorů Vyberte Adresář (Seznam) >
Zmeškané hovory, Přijaté
hovory nebo Odchozí hovory.
Chcete-li vytočit číslo, přejděte
na položku v seznamu a stiskněte
tlačítko Volat nebo
.
Přístup
k telefonnímu
seznamu

Stiskněte tlačítko TelSezn nebo
vyberte Adresář > Telefonní
seznam.
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Přístup
k funkcím
telefonu

Stisknutím tlačítka Možnosti
zobrazte seznam funkcí a použijte
jeden z těchto postupů:
• Stisknutím číselného tlačítka
vyberte funkci.
• Přejděte na funkci a stiskněte
.
tlačítko

Přístup
k možnostem
hlavní nabídky

Stisknutím navigační šipky
vyberte jednu z těchto možností:
• nabídku Adresář (Seznam),
• zobrazení Linka (Telefon),
• nabídku Nastavení (Nástroje),
• nabídku Služby (Svět).
Požadovanou možnost nabídky
vyberete stisknutím číselného
tlačítka.

Nastavení jasu
displeje

Vyberte Nastavení > Nastavení
telefonu > Nastavení displeje
a vyberte možnost Jas displeje.
Stiskněte tlačítko nebo
a potom stiskněte tlačítko Uložit.

Přechod na
Stiskněte tlačítko
hlavní
obrazovku ze
zobrazení Linka

(levá šipka).

Klávesové zkratky a tlačítka
Přepnutí mezi
vibrováním
a vyzváněním

Stiskněte a přidržte tlačítko

Nastavení
Stiskněte tlačítko
dolů.
hlasitosti
vyzvánění,
sluchátka nebo
reproduktoru
Ztlumit nebo
zesílit telefon

.

nahoru nebo

Přepněte stisknutím tlačítka

.

Aktivace
Stiskněte a přidržte tlačítko
.
Chcete-li použít sluchátko,
reproduktoru
nebo sluchátka stiskněte a přidržte tlačítko znovu.
Přístup
k hlasovým
zprávám

Stiskněte a přidržte tlačítko

Zamčení nebo
odemčení
klávesnice

Chcete-li klávesnici zamknout,
.
stiskněte a přidržte tlačítko
Chcete-li klávesnici odemknout,
stiskněte tlačítko Odemknout
a potom tlačítko OK.

Definice softwarových tlačítek
CallBack
Konfer
MCID
MeetMe
Nerušit
Odebrat
Odklonit
Park
Přepoj
Přesměr
Přístup
Přístup
Propojit
QRT
SeznKnf
SVyzved
TelSezn

Aktivuje upozornění na uvolnění
obsazené linky.
Vytvoří konferenční hovor.
Nahlásí podezřelé hovory.
Uspořádá konferenci Meet-Me.
Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
Odebere účastníka konference.
Přepojí hovor na systém hlasových
zpráv.
Zaparkuje hovor.
Přepojí hovor.
Nastaví nebo zruší přesměrování
hovorů.
Připojí uživatele k hovoru na sdílené
lince.
Přihlásí uživatele do skupiny pátrání
nebo jej z ní odhlásí.
Propojí několik hovorů na jedné
lince a vytvoří konferenční hovor.
Odešle informaci o problémech
s hovory správci systému.
Zobrazí účastníky konferenčního
hovoru.
Přijme hovor vyzvánějící v jiné
skupině nebo na jiné lince.
Otevře telefonní seznam.

.

Upravit
Vyzved
ZkrVolb
Zpráva

Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
Přijme hovor ve vaší skupině.
Volání pomocí čísla rychlé volby.
Poskytne přístup k hlasové poště.

Zadávání textu

Linka hlasitého hovoru
s jednosměrným zvukem
Linka hlasitého hovoru
s obousměrným zvukem
Funkce linky
Telefonní linka
Adresa URL služby

Znak – Stiskněte tlačítko jednou nebo vícekrát.
Mezera – Stiskněte tlačítko

+

.

Číslo – Stiskněte číselné tlačítko.
Symbol – Stiskněte tato tlačítka:
– zadání symbolů * + - / = \ : ;
+

– zadání symbolů mezera , . ‘ “ | _ ~ ’
– zadání symbolů # ? ( ) [ ] { }
– zadání symbolů ! @ < > $ % ^ &

Hlasová zpráva
Další funkce
Ztlumení je zapnuto
Sluchátko je aktivní
Funkce Bluetooth je povolena
Zařízení Bluetooth je připojeno
Režim reproduktoru je aktivní
Vyzvánění je vypnuté (tichý režim)

Ikony na displeji telefonu
Stavy linky a hovoru
Přidržený hovor
Sdílená linka se používá

Je zapnuté vyzvánění a vibrace
Je zapnuté pouze vibrování
Aplikace je aktivní

Přesměrování hovorů je povoleno

Stav signálu rádia

Příchozí hovor nebo vyzvánějící
linka monitorovaná funkcí BLF
(pouze vyzvednutí s funkcí BLF)
Linka monitorovaná funkcí BLF
se používá
Linka monitorovaná funkcí BLF
je nečinná
Linka monitorovaná funkci BLF
je ve stavu Nerušit
Rychlá volba, log hovorů nebo záznam
adresáře (stav funkce BLF je neznámý)
Linka hlasitého hovoru v nečinném
stavu

Žádný signál rádia
Stav nabití baterie
Klávesnice je zamčena
Číslo kontaktu do zaměstnání
Číslo kontaktu domů
Mobilní číslo kontaktu
Další číslo kontaktu

