Bežné telefónne činnosti

Použitie telefónu

Uskutočnenie hovoru Vytočte číslo a stlačte
tlačidlo
.

Zapnutie/
Stlačte tlačidlo
a držte ho
vypnutie telefónu stlačené, kým sa telefón nezapne
alebo nevypne.

Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo
,
Prijať alebo tlačidlo

Odpojenie

Stlačte tlačidlo
tlačidlo Koniec.

Podržanie hovoru
a pokračovanie
v hovore

Stlačte tlačidlo Podržať alebo
Pokrač.

Prepojenie hovoru
na nové číslo

Vyberte položky Možnosti >
Prepoj a zadajte cieľové číslo.
Potom znova vyberte
Možnosti > Prepoj.

Opätovné vytočenie
čísla

Dvakrát stlačte tlačidlo
alebo vyberte Možnosti >
Opakuj.

Prepojenie klapky

Vyberte Možnosti > PrepVše.
Zadajte číslo, na ktoré chcete
prepojiť všetky hovory.
Ak chcete nastavenie zrušiť ,
vyberte Možnosti > PrepVše.

Použitie protokolov
hovorov

.
alebo

STRUČNÝ PREHĽAD

Vyberte Adresár (Zoznam) >
Zmeškané hovory, Prijaté
hovory alebo Odchádzajúce
hovory.
Ak chcete uskutočniť hovor,
prejdite na položku zoznamu
a stlačte tlačidlo Volať
alebo
.

Prístup do telefónneho Stlačte tlačidlo TelZozn alebo
zoznamu
vyberte možnosti Adresár >
Telefónny zoznam.
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Bežné telefónne činnosti

Prístup
k funkciám
telefónu

Stlačením tlačidla Možnosti otvorte
zoznam funkcií a použite jeden
z týchto postupov:
• Stlačením číselného tlačidla
vyberte funkciu.
• Prejdite na požadovanú funkciu
.
a stlačte tlačidlo

Prístup
k možnostiam
hlavnej ponuky

Stlačením navigačnej šípky vyberte
jednu z týchto možností:
• ponuku Adresár (Zoznam),
• zobrazenie Linka (Telefón),
• ponuku Nastavenie (Nástroje),
• ponuku Služby (Svet).
Požadovanú možnosť ponuky
vyberiete stlačením číselného
tlačidla.

Nastavenie jasu
displeja

Vyberte možnosti Nastavenie >
Nastav. telefónu > Nastavenie
displeja a vyberte možnosť Jas
displeja. Stlačte tlačidlo alebo
a potom stlačte tlačidlo Uložiť.

Prechod na hlavnú Stlačte tlačidlo
obrazovku zo
zobrazenia Linka

(ľavá šípka).

Klávesové skratky a tlačidlá
Prepnutie medzi
Stlačte a podržte tlačidlo
vibrovaním a zvonením
.
Nastavenie hlasitosti
Stlačte tlačidlo
zvonenia, slúchadla
nadol.
alebo hlasného telefónu

nahor alebo

Stíšenie/zosilnenie
hlasitosti telefónu

Prepnite stlačením tlačidla
.

Aktivovanie
reproduktora alebo
slúchadla

Stlačte a podržte tlačidlo
.
Ak chcete použiť slúchadlo,
stlačte a podržte tlačidlo
znova.

Prístup k hlasovým
správam

Stlačte a podržte tlačidlo
.

Vezmi
ZozKonf

Zamknutie alebo
odomknutie klávesnice

Ak chcete klávesnicu
zamknúť , stlačte a podržte
.
tlačidlo
Ak chcete klávesnicu
odomknúť , stlačte tlačidlo
Odomknúť a potom
tlačidlo OK.

Zadávanie textu

Definície kontextových tlačidiel
CallBack
Konfer
MCID
MeetMe
Nerušiť
Odkloniť
Odstr
Parkuj
Prepoj
PrepVše
Prístup
Prístup
QRT
SkrVoľb
Spojiť
Správa
SVezmi
TelZozn
Upraviť

Zapnutie upozornenia na uvoľnenie
predtým obsadenej klapky
Vytvorenie konferenčného hovoru
Hlásenie podozrivých hovorov
Hosť ovanie konferenčného hovoru typu
Meet-Me
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Nerušiť
Odoslanie hovoru do systému hlasových
správ
Odstránenie účastníka konferencie
Uloženie hovoru pomocou funkcie
zaparkovania hovoru
Prepojenie hovoru
Nastavenie alebo zrušenie presmerovania
hovorov
Vstúpenie do hovoru na zdieľanej linke
Prihlásenie do skupiny pátrania alebo
odhlásenie z nej
Odoslanie informácií o problémoch
s hovormi správcovi systému
Vytočenie čísla pomocou indexového čísla
rýchlej voľby
Spojenie viacerých hovorov na jednej linke
a vytvorenie konferenčného hovoru
Prístup do hlasovej pošty
Prijatie hovoru, ktorý vyzváňa v inej
skupine alebo na inej linke
Otvorenie telefónneho zoznamu
Úprava čísla v protokole hovorov

Prijatie hovoru vo vašej skupine
Zobrazenie zoznamu účastníkov
konferencie

Znak – Stlačte tlačidlo jeden alebo viackrát.
Medzera – Stlačte tlačidlo

+

.

Adresa URL služby

Číslo – Stlačte číselné tlačidlo.

Hlasová správa

Symbol – Stlačte tieto tlačidlá:
– zadanie symbolov *
+

+-/=\:;

– zadanie symbolov medzera ,
– zadanie symbolov #
– zadanie symbolov

Linka pre hlasný hovor v nečinnom
stave
Linka pre hlasný hovor v stave
jednosmerného zvukového hovoru
Linka pre hlasný hovor v stave
jednosmerného zvukového hovoru
Funkcie linky
Telefónna linka
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Ďalšie funkcie
Stíšenie je zapnuté
Slúchadlo je aktívne
Funkcia Bluetooth je povolená
Zariadenie Bluetooth je pripojené
Režim hlasného telefónu je aktívny

Ikony obrazovky telefónu

Zvonenie je vypnuté (tichý režim)

Stavy linky a hovoru
Podržaný hovor

Je zapnuté zvonenie a vibrovanie

Zdieľaná linka sa používa
Presmerovanie hovorov je zapnuté
Prichádzajúci hovor alebo vyzváňajúca
linka monitorovaná pomocou indikácie
obsadenej linky (iba vyzdvihnutie
s indikáciou obsadenej linky)
Linka monitorovaná pomocou indikácie
obsadenej linky sa používa
Linka monitorovaná pomocou indikácie
obsadenej linky je nečinná
Linka monitorovaná pomocou indikácie
obsadenej linky je v stave Nerušiť
Zoznam rýchlych volieb, protokol
hovorov alebo podnikový adresár
(neznámy stav indikácie obsadenej
linky)

Je zapnuté iba vibrovanie
Aplikácia je aktívna
Stav signálu rádia
Žiadny signál rádia
Stav nabitia batérie
Klávesnica je zamknutá
Pracovné číslo kontaktu
Domáce číslo kontaktu
Mobilné číslo kontaktu
Ďalšie číslo kontaktu

