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Funkce telefonu 
1  Panel LED

     Porty pro kabelový mikrofon

     Panel pro ztlumení

     Softwarová tlačítka

     Navigační panel a tlačítko Vybrat

     Klávesa Hlasitost

Stavy panelu LED Bar 
Jednotlivé barvy panelu LED informují o stavu:

 x Svítící zelená – aktivní hovor
 x Blikající zelená – příchozí hovor
 x Pulzující zelená – přidržený hovor
 x Svítící červená – ztlumený hovor

Zavolání 
Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Volání. 

Přijetí hovoru 
Stiskněte tlačítko Přijmout.

Přidržení hovoru 
1. Stiskněte tlačítko Přidrž. 
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, stiskněte 

tlačítko Pokračovat. 

Zobrazení posledních hovorů 
Stiskněte tlačítko Historie nebo stiskněte navigační tlačítko 
nahoru.

Zobrazení oblíbených
Stiskněte tlačítko Oblíbené nebo navigační tlačítko dolů 
a prohlédněte si čísla rychlé volby.

Přidání dalšího účastníka k hovoru 
1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konference.
2. Zadejte číslo.
3. (Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí 

hovoru druhým účastníkem. 

4. Stiskněte tlačítko Konference.
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Přepojení hovoru na jiného uživatele 
1. Během hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko 

Přepojit. 
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka. 
3. (Volitelně) Vyčkejte na vyzváněcí tón nebo na přijetí 

hovoru druhým účastníkem.
4. Znovu stiskněte tlačítko Přepojit. 

Ztlumení hovoru 

1. Stiskněte tlačítko Ztlumit  na telefonu 

nebo Ztlumit  na rozšiřujícím mikrofonu.  
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte 

tlačítko Ztlumit. 

Přehrání hlasových zpráv 
Stiskněte tlačítko Zprávy a postupujte podle hlasových 
pokynů. 

Přesměrování všech hovorů 
1. Stiskněte klávesu Přesměrovat vše.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, 

nebo stiskněte tlačítko Zpráva.
3. Po návratu stiskněte tlačítko Vypnout přesměrování. 

Nastavení hlasitosti během hovoru 
Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon 

používáte, stiskněte tlačítko hlasitosti  nahoru 
nebo dolů. 

Nastavení hlasitosti vyzvánění 
Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon 

nepoužívá, stiskněte tlačítko hlasitosti  nahoru 
nebo dolů. 

Změna vyzváněcího tónu 
1. Vyberte položky Nastavení > Předvolby > Vyzváněcí 

tón. 
2. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka 

Přehrát si vyslechněte ukázky. 
3. Stiskněte tlačítko Nastavit a uložte výběr. 

Změna jasu 
1. Vyberte položky Nastavení > Předvolby > Jas. 

2. Stisknutím navigačního panelu  ve směru 
nahoru jas zvýšíte a stisknutím směrem dolů jas snížíte.

3. Stiskněte tlačítko Uložit. 

Spárování bezdrátového mikrofonu 
1. Vyberte možnost Nastavení > Nastavení správce > 

Mikrofony > Bezdrátový mikrofon. 
2. Vyberte možnost Mikrofon 1 nebo Mikrofon 2 

a stiskněte tlačítko Párovat.

3. Přidržte tlačítko Ztlumit  na bezdrátovém mikrofonu, 
dokud kontrolka LED mikrofonu nezačne blikat bílou 
barvou. 

Zrušení spárování bezdrátového mikrofonu 
1. Vyberte možnost Nastavení > Nastavení správce > 

Mikrofony > Bezdrátový mikrofon. 
2. Vyberte možnost Mikrofon 1 nebo Mikrofon 2.
3. Na základní jednotce stiskněte tlačítko Zrušit párování. 

Nabíjení bezdrátového mikrofonu 
1. Mikrofon umístěte do nabíjecí kolébky.
2. Pokud kontrolka LED nesvítí bíle, vezměte mikrofon 

do ruky a znovu jej vložte do kolébky.
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