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Telefón / Popis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slúchadlo
Message Waiting Indicator (MWI)
Tlačidlá linky s indikátoroch stavu
Programovateľné tlačidlá (kontextová)
Smerové tlačidlá
Hlasová schránka, Menu a tlačidla HOLD
Mute, Headset, reproduktory a ovládanie hlasitosti

Keď budete počuť zvonenie, bude tlačidlo linky a MWI blikať.
Môžete buď zdvihnúť slúchadlo alebo stlačte tlačidlo answer alebo stlačte
tlačidlo reproduktora.

Odmietnutie hovoru
Stlačte tlačidlo ignore, keď zazvoní telefón.

Ukončenie hovoru
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5

Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo reproduktora a vytočte číslo.
Môžete tiež vytočiť číslo a potom zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo
dial alebo stlačte tlačidlo reproduktora.
Pri volaní na miestne a medzimestske hovory a mobilne čísla použijte 9
+ predvoľba /viď: http://www.predvolby.sk /

Prijatie hovoru
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Volanie

Zaveste slúchadlo, alebo ak používate hlasitý odposluch, stlačte tlačidlo
reproduktora.

Redial
Z pohotovostnej obrazovky stlačte tlačidlo redial, potom smerovými tlačidlami
hore a dole prechádzajte zoznam odchádzajúcich hovorov.
Stlačte tlačidlo dial pre vytočenie vybranej položky.

Zmeškané volania
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Ak máte zmeškaný hovor, objaví sa na display sprava XNewMissedCall /X počet zmeškaných hovorov/
Pomocou tlačidla lcr vytočíte posledný zmeškaný hovor /nevidíte číslo
volajúceho až po stlačení lcr/
Pomocou tlačidla miss sa dostanete do zoznamu zmeškaných hovorov, kde
máte nasledujúce možnosti:
o dial - volanie na zmeškaný hovor
o delete - zmazanie hovoru
o cancel - opustenie zoznamu zmeškaných hovorov
o save - uloženie do adresára /UPOZORNENIE: po reštartovaní
služieb zo strany operátora budú všetky dáta obnovené do
pôvodného stavu/
Ak sa chcete oätovne vrátiť do zoznamu zmeškaných hovorov, postupujte
podľa bodu 7.
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História volaní







Mikrofón Mute
Počas hovoru stlačte tlačidlo mute, indikátor stavu sa rozsvieti. Stlačte opäť
na zrušenie.
Mute platí pre všetky režimy: slúchadlá, náhlavná súprava a reproduktor.
Stále môžete počuť všetky ostatné strany, zatiaľ čo mute je povolené.

Pridržanie hovoru a pokračovanie
Počas hovoru stlačte tlačidlo hold.
Stlačte blikajúce tlačidlo linky a pokračujte v hovore.

Linka Tlačidlá a indikátory stavu
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Stlačte tlačidlo Menu, potom zvoľte CallHistory.
Vyberte RedialList /zoznam odchádzajúcich hovorov/, AnsweredCalls
/zoznam prijatých hovorov/ alebo MissedCall /zoznam zmeškaných hovorov/.
Pomocou smerových tlačidiel hore a dole prechádzajte zoznamom hovorov.
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Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo + alebo - pre nastavenie hlasitosti pre slúchadlá (ak su zapojené) alebo
zvonenie (ak je telefón zapnutý). Po nastavení stlačte tlačidlo save na uloženie
nastavení.

Typ vyzváňania
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Prepojenie hovoru
Počas hovoru stlačte tlačidlo Xfer, aktívny hovor bude podržaný.
Ak si to rozmyslíte a chcete pokračovať v hovore, stlačte blikajúce tlačidlo
linky.
Vytočte číslo, na ktoré chcete hovor prepojiť.

Presmerovanie hovorov
Stlačte tlačidlo cfwd /pomocou smerového tlačidla doprava/ a zadajte číslo,
na ktoré chcete presmerovať všetky prichádzajúce hovory.
Na obrazovke sa teraz zobrazí CallsForwarded / Presmerovanie hovorov.
Stlačte tlačidlo -cfwd /pomocou smerového tlačidla doprava/ na vypnutie
funkcie Presmerovanie hovorov.

Nerušiť, prosím
Stlačte tlačidlo dnd /pomocou smerového tlačidla doprava/, aby sa zabránilo
zvoneniu prichádzajúcich hovorov.
Na obrazovke sa teraz zobrazí DoNotDisturb / Nerušiť.
Stlačte tlačidlo -dnd /pomocou smerového tlačidla doprava/ pre vypnutie
funkcie.

Tlačidlá linky môžu byť zelené, červené, oranžové alebo vypnuté.
Zelená linka - telefón je registrovaný na serveri a je pripravený na volanie.
Vypnuté - linka nie je spojená s rozšírením a nemôže byť použitá.
Sýta červená - linka je v prevádzke.
Blikajúca červená - hovor bol podrží na tejto linke.
Sýta oranžová - nemôžete uskutočniť hovor (telefón nie je zaregistrovaný na
serveri). - Obráťte sa na správcu.






Môžete si vybrať rôzne druhy vyzváňania z ponúkaných predvolieb. Ak
chcete zmeniť druh vyzváňania:
Stlačte tlačidlo Menu, pomocou tlačidla UP a Down vyberte "Ring Tone /
vyzváňací tón". Použite tlačdlo select
Zvoľte "Ext1" /máte k dispozícií iba jednu aktívnu linku/.
Stlačte tlačidlo change pre výber vyzváňacého tónu.
/UPOZORNENIE: po reštartovaní služieb zo strany operátora budú
všetky dáta obnovené do pôvodného stavu/

Aktuálny telefónny zoznam nájdete v položke
- „Interný
zoznam“, ktorý je k dispozícií na domovskej stránke fakulty.

V prípade akýchkoľvek problémov,
pripomienok, kontaktujte správcu.

nejasností

alebo
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