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Bežné telefónne činnosti

Uskutočnenie 
hovoru

Stlačte tlačidlo  alebo Hovor. 
Môžete to urobiť pred alebo po 
vytočení čísla.

Prijatie hovoru Stlačte tlačidlo  alebo Prijať.

Ukončenie hovoru Stlačte tlačidlo Koniec.

Opakovať hovor Stlačte tlačidlo Opakovať.

Stlmiť zvuk 
konferenčnej 
stanice

Stlačte  na zvukovej základni, 
DCU alebo mikrofóne.

Zobraziť históriu 
hovorov

Stlačte tlačidlo Aplikácie a vyberte 
položku História hovorov. Ak chcete 
vytáčať, označte niektorú položku 
a stlačte tlačidlo Vytočiť.

Podržanie/obnova 
hovoru

Stlačte tlačidlo Podržať. Ak chcete 
obnoviť hovor, stlačte  alebo 
Pokrač.

Presmerovanie 
hovoru na nové 
číslo

Stlačte tlačidlo Prepojiť, zadajte 
číslo a potom znova stlačte tlačidlo 
Prepojiť.

Začatie 
štandardného 
konferenčného 
hovoru (ad hoc)

Stlačte tlačidlo Konfer., vytočte 
účastníka a stlačte tlačidlo Konfer.

Presmerovanie 
všetkých hovorov

Stlačte PresmVš.

Spojiť Počas prepojeného hovoru stlačte 
tlačidlo Konfer. a potom stlačením 
tlačidla Hovory zobrazte zoznam 
volaní, ku ktorým sa chcete pripojiť.
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Definície kontextových tlačidiel

Ikony obrazovky telefónu

Tlačidlá telefónu

Pripojovacie rozhrania telefónu
Definície kontextových 
tlačidiel
Aplikácie Zabezpečuje prístup k aplikáciám 

v telefóne a nastaveniam telefónu

Hovor Umožňuje volať na vytočené číslo

Hovory Zoznam prepojených hovorov

Viac Zobrazenie ďalších kontextových 
tlačidiel

Konfer. Vytvorí konferenčný hovor

Koniec Ukončenie aktívneho hovoru

Kontakty Umožňuje prejsť do ponuky 
kontaktov a prehliadať kontakty 
v podnikovom alebo osobnom 
adresári

Odklonenie 
hovoru

Presmerovanie hovoru

Opakovať Opätovné vytočenie naposledy 
volaného čísla

Parkovať Odstaví hovor a zobrazí podrobnosti 
o ňom

Podržať Podržanie aktívneho hovoru

Pokrač. Obnoví podržaný hovor

Prepojiť Presmerovať hovor

PresmVš Presmerovanie všetkých 
prichádzajúcich hovorov

Prijať Prijatie prichádzajúceho hovoru

Rýchla voľba Vytočí číslo zvolenej položky

Spät.vol Zapnutie upozornenia na uvoľnenie 
predtým obsadenej klapky

Správy Nastavenie, kontrola alebo 
počúvanie hlasových správ

Volať Vytočí nový hovor bez odpojenia 
aktuálne prepojeného hovoru 

Zoznam Zobrazenie zoznamu účastníkov 
konferencie

Zrušiť Zastaví aktuálnu operáciu



Ikony obrazovky telefónu

Stavy linky a hovoru

Podržaný hovor

Spojený hovor

Prichádzajúci hovor

Zavesené slúchadlo

Zdvihnuté slúchadlo

Zdieľaná linka sa používa

Ďalšie funkcie

Zvolená možnosť

Režim prepojenia

Šifrované

Mikrofón zapnutý
Tlačidlá telefónu

Hovor

2-smerová navigačná lišta

Vybrať

Hlasitosť

Stíšenie hovoru
Pripojovacie rozhrania 
telefónu

Pohľad zospodu na zvukovú základňu

1 Port na pripojenie sieťového kábla.

2 Konektor na pripojenie k externému 
zdroju napájania.

3 Port USB jednotky riadenia displeja. 
Pripája DCU k základni. 
Poznámka: Pevným zatlačením usaďte 
feritovú koncovku medzi stĺpiky na 
kábel.

4 Vstavaný konektor na doplnkový 
mikrofón.

5 Port na pripojenie kábla uzavretého 
cyklu. Prepojí dve jednotky zvukovej 
základne v režime prepojenia.
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