UÏivatelská pﬁíruãka

Stanice First Reflexes Vám umoÏní snadn˘ a rychl˘ pﬁístup ke v‰em

Programovatelné klávesy

sluÏbám a funkcím systému Alcatel 4400.
Tato stanice je vybavena osmi pﬁedprogramovan˘mi

V této uÏivatelské pﬁíruãce naleznete:
" kompletní popis stanice.
" abecední seznam dostupn˘ch sluÏeb a funkcí.
" podrobn˘ popis pouÏívání sluÏeb a funkcí, kter˘ je rozdûlen do
tﬁech ãástí:

klávesami. Nûkteré z nich mohou podle Va‰ich
_

+

poÏadavkÛ b˘t naprogramovány správcem systému.
Zelená svítící dioda Vás informuje o pﬁijaté zprávû.

Programovatelné klávesy:

"

Va‰e hovory.

: zru‰ení dotazového hovoru

"

Pro Va‰e pohodlí.

: pﬁístup k sluÏbám hlasové a textové po‰ty

"

Ve Va‰í nepﬁítomnosti.

: automatické vytoãení posledního volaného ãísla
_

: sníÏení hlasitosti ve sluchátku nebo vyzvánûní

Stanice First Reflexes a systém Alcatel 4400 Vám poskytne v‰echno,

: pﬁepínání mezi aktivními hovory

co oãekáváte od telefonního systému.

: pﬁesmûrování hovorÛ na jinou stanici
: aktivace vyzvánûní

Poznámka: Nûkteré funkce, které jsou popsány v této uÏivatelské
pﬁíruãce, závisí na verzi a konfiguraci systému. V pﬁípadû pochybností kontaktujte svého správce systému.

+

: zv˘‰ení hlasitosti ve sluchátku nebo vyzvánûní

Pﬁipevnûní ‰títku na stanici

Jméno:

Tel.:

Se stanicí je dodáván také poti‰tûn˘ ‰títek, kter˘ byste si mûli pﬁi-

Fax:

GSM:

pevnit k pﬁedprogramovan˘m klávesám.

E-mail:

DECT:

 Do ‰tûrbiny vloÏte ploch˘ pﬁedmût.
 Zvednûte kryt.
 ZasuÀte poti‰tûn˘ ‰títek na místo.

PouÏívané symboly
Stisknutí klávesy je zastoupeno znakem
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 PoloÏte kryt zpût na pÛvodní místo.

2
1

ruka.

Programovatelné klávesy jsou dále zobrazeny jako

.

V‰echny pﬁednastavené a pﬁizpÛsobené funkãní kódy jsou podrobnû vysvûtleny v tabulce kódÛ, která je souãástí dokumentace.

Va‰e hovory
POPIS STANICE
Uskuteãnûní telefonického hovoru ve veﬁejné síti
Zvednûte sluchátko. Stisknûte ãíslo, které je naprogramováno pro
vnûj‰í telefonní linku (napﬁíklad 0), následované poÏadovan˘m telefonním ãíslem.
Poznámka: âíslo 0 je pﬁednastaveno pro vnûj‰í telefonní linku.
Uskuteãnûní mezinárodního telefonického hovoru
Zvednûte sluchátko. Vytoãte poÏadované ãíslo nebo pouÏijte svÛj telefonní seznam.
(Dal‰í podrobnosti naleznete v ãásti o programování telefonního seznamu.)
Volání operátora
Zvednûte sluchátko. Stisknûte ãíslo 9 (napﬁíklad).
Poznámka: âíslo 9 je pﬁednastaveno pro volání operátora.
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Volání dal‰í osoby v prÛbûhu hovoru

Pﬁepínání hovorÛ (makléﬁské hovory)

Bûhem hovoru s jedním interním úãastníkem mÛÏete zavolat dal‰í-

JestliÏe hovoﬁíte s jedním úãastníkem a máte druhého pﬁidrÏeného,

mu. Staãí vytoãit poÏadované ãíslo. Budete automaticky pﬁipojeni k

mÛÏete se mezi nimi pﬁepínat:

druhému úãastníkovi a první bude pﬁidrÏen.
Pro zru‰ení druhého hovoru a návrat k prvnímu:

Vyzvednutí hovoru z jiné stanice

V pﬁípadû, Ïe stisknete nesprávné ãíslo, zavûste.

Vytoãte kód funkce "Pﬁímé vyzvednutí hovoru" (Direct call pic-

Vá‰ telefon zazvoní a budete spojeni s prvním úãastníkem.

kup) a vytoãte ãíslo stanice, která vyzvání.

Volání partnerské stanice (asistentce nebo kole-

JestliÏe patﬁíte do skupiny pro vyzvednutí hovoru

govi)

Ze své stanice mÛÏete vyzvednout hovor z libovolné stanice dané

KaÏdá stanice mÛÏe b˘t propojena s dal‰í linkou (dal‰í podrobnos-

skupiny pro vyzvednutí hovoru.

ti naleznete v "Zmûna partnerského ãísla").

Vytoãte kód funkce "Skupinové vyzvednutí hovoru" (Group call

Pro rychlou volbu pﬁiﬁazeného ãísla vytoãte kód funkce "Volání

pickup).

partnerské stanice" (Associate call).
Volba z osobního seznamu
Pﬁijetí druhého hovoru bûhem konverzace

Vytoãte kód funkce "Hovor z osobního seznamu" (Call from per-

JestliÏe telefonujete a druhá osoba se Vám pokou‰í dovolat, usly‰íte

sonal directory) a stisknûte tlaãítko, kde máte uloÏeno naprogramo-

pípnutí.

vané ãíslo.

V pﬁípadû, Ïe chcete na toto volání odpovûdût, vytoãte kód funkce

Podrobnosti o programování ãísel naleznete v ãásti o programová-

"Konzultace ãekajícího hovoru" (Consult call on hold).

ní seznamu.

Chcete-li se vrátit k prvnímu úãastníkovi:
JestliÏe zavûsíte bez pﬁijetí druhého hovoru, automaticky znovu zaz-

Vyzvednutí ztraceného hovoru

voní.

JestliÏe jste museli zavûsit v okamÏiku, kdy jste mûli pﬁidrÏen˘ hovor
na lince, zazvoní Vám telefon. Pro obnovení hovoru zvednûte slu-

Poznámka: Vytoãením kódu funkce "Povolení/zakázání klepání"

chátko.

(Camp on control) mÛÏete zru‰it ãekání hovorÛ v okamÏiku, kdy máte obsazenou linku.

Hovor se dvûma interními a/nebo externími

Hovory z veﬁejné sítû budou pﬁesmûrovány na spojovatelku.

úãastníky najednou (konferenãní hovory)

Pro zru‰ení pouÏijte stejn˘ kód.

Pﬁedpokládáme, Ïe hovoﬁíte s jedním úãastníkem a druh˘ je pﬁidr-

Funkce zÛstává aktivní do následující volby kódu funkce.

Ïen. JestliÏe chcete hovoﬁit s obûma souãasnû:
Vytoãte kód funkce "3ãlenná konference" (3 party conference call).

Pﬁepojení hovoru

Pro zru‰ení konference zopakujte stejn˘ postup.

JestliÏe jste uprostﬁed hovoru a chcete pﬁepojit úãastníka na jinou

Po zru‰ení budete hovoﬁit s prvním úãastníkem a druh˘ hovor bude

stanici:

ukonãen.

Vytoãte ãíslo druhé stanice. PÛvodní úãastník bude pﬁidrÏen.
Zavûste sluchátko.

Poznámka: JestliÏe bûhem konferenãního hovoru zavûsíte, budou

Hovor mÛÏete pﬁepojit okamÏitû nebo poãkat na vyzvednutí hovoru

zb˘vající dva úãastníci hovoﬁit spolu (v pﬁípadû, Ïe se jedná o dva

volanou stanicí.

úãastníky veﬁejné telefonní sítû, bude tato funkce záviset na telefonním systému).

Poznámka: Obvykle není moÏné spojovat dva hovory z veﬁejné telefonní sítû - tato funkce závisí na telefonním systému.

Parkování hovoru
Tato funkce Vám umoÏní pﬁidrÏet hovor a uskuteãnit dal‰í hovor s

PﬁidrÏení hovoru

dal‰í stanicí. Bûhem hovoru vytoãte kód funkce "Parkování hovo-

Bûhem hovoru s interním úãastníkem nebo úãastníkem z veﬁejné te-

ru/Obnovení" (Park call/retrieve) a vytoãte telefonní ãíslo stanice,

lefonní sítû jej mÛÏete pﬁidrÏet.

na kterou chcete tento hovor pﬁesmûrovat.

První linka je automaticky pﬁidrÏena.
Úãastník usly‰í "ãekací" tón.

Pro obnovení hovoru z pﬁesmûrované stanice vytoãte kód funkce
"Parkování hovoru/Obnovení" (Park call/retrieve).

Pro návrat k úãastníkovi:
JestliÏe neobnovíte hovor a zavûsíte, telefon automaticky zazvoní.

Poznámka: JestliÏe se jedná o hovor z veﬁejné telefonní sítû a jestliÏe je zaparkován déle neÏ urãitou dobu, bude automaticky pﬁepojen na spojovatelku.
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Automatické zpûtné volání interním úãastníkem,

hovoru. Tuto funkci mÛÏete pouÏít pouze v pﬁípadû, Ïe k ní máte

kter˘ mûl obsazeno

oprávnûní a daná stanice nemá nastavenu ochranu.

JestliÏe voláte internímu úãastníkovi a v‰echny linky jsou obsazeny,

Vytoãte kód funkce "Vstup do hovoru" (Intrusion). Pípnutí oznámí

usly‰íte obsazovací tón.

Vá‰ vstup do hovoru. JestliÏe jeden ze tﬁí úãastníkÛ zavûsí, zb˘vají-

V tomto okamÏiku mÛÏete vyuÏít funkci automatické zpûtného volání.

cí mohou pokraãovat v hovoru.

Vytoãte kód funkce "PoÏadavek zpûtného volání" (Callback
request) a zavûste.

Ochrana proti vstupu do hovoru

Pro zru‰ení poÏadavku vytoãte znovu ãíslo úãastníka a zavûste.

Vytoãte kód funkce "Ochrana proti vstupu do hovoru" (Protection
against beeps). Potom mÛÏete uskuteãnit hovor, kter˘ je tímto

Setrvání na lince interního úãastníka, kter˘ má

ochránûn proti vstoupení. Tato ochrana se zru‰í po zavû‰ení.

obsazeno
JestliÏe voláte internímu úãastníkovi a v‰echny linky jsou obsazeny,

Sériové skupiny

usly‰íte obsazovací tón.

Nûkteré stanice mohou b˘t uspoﬁádány do skupin.

Pro setrvání na lince vytoãte kód funkce "Klepání pﬁi ãekání"

Libovolnou stanici z takové skupiny mÛÏete zavolat vytoãením ãísla

(Camp on).

skupiny. Tato funkce je závislá na konfiguraci Va‰eho systému.

Jakmile se linka uvolní, budete okamÏitû spojeni.
Poznámka: Pokud budete chtít, mÛÏete zavolat urãitou stanici ze
Noãní sluÏba

skupiny pﬁímo pomocí ãísla stanice.

JestliÏe je spojovatelka pryã, mohou b˘t v‰echny pﬁíchozí interní
hovory i hovory z veﬁejné telefonní sítû nabídnuty libovolné stanici.

Doãasné opu‰tûní sériové skupiny

Pro vyzvednutí hovoru vytoãte kód funkce "Noãní sluÏba" (Night

Vytoãte kód funkce "Nastavení opu‰tûní skupiny" (Set group

service).

exit), a Vá‰ telefon bude doãasnû odpojen ze sériové skupiny.

Vstup do naprogramované konference

Poznámka: V tomto okamÏiku budete moci pﬁijímat v‰echny hovory,

V pﬁednastaveném ãase mÛÏete pﬁipojit do telefonní konference aÏ 29

které jsou adresovány pﬁímo na Va‰i stanici. Pro návrat do skupiny

interních úãastníkÛ a úãastníkÛ z veﬁejné telefonní sítû vãetnû sebe.

vytoãte kód funkce "Nastavení vstupu do skupiny" (Set group entry).

Pﬁístupov˘ kód si úãastníci zvolí dopﬁedu. Poãet ãíslic v tomto kódu
urãí administrátor.

Odesílání signálÛ DTMF

Vytoãte kód funkce "Pﬁipojení do konference" (Meet me confe-

Bûhem hovoru mÛÏete nûkdy chtít odeslat signály tónové volby

rence) následovan˘ pﬁístupov˘m kódem.

DTMF - napﬁíklad pﬁi komunikaci s bankou nebo hlasov˘m záz-

JestliÏe jste prvním úãastníkem konference, usly‰íte vyãkávací tón.

namníkem.

V jiném pﬁípadû se pﬁímo pﬁipojíte do konferenãního hovoru.

Vytoãte kód funkce "DTMF" (DTMF end to end dialing).

Pro vystoupení z konferenãního hovoru prostû zavûste sluchátko.

Potom vytoãte ãísla, která chcete odeslat pomocí DTMF.

JestliÏe jiÏ není místo v konferenãním hovoru, usly‰íte obsazovací tón.

Tato funkce se zru‰í po zavû‰ení sluchátka.

Pﬁepojení volajícího do konference

Poznámka: JestliÏe znáte dopﬁedu ãísla, která budete chtít odeslat

Interního úãastníka nebo úãastníka veﬁejné telefonní sítû mÛÏete

pomocí DTMF, mÛÏete si je pﬁipravit. Naprogramujte jedno tlaãítko

pﬁepojit do konferenãního hovoru.

dan˘m telefonním ãíslem, potom vloÏte kód funkce "DTMF" (DTMF

Telefonujete s dann˘m úãastníkem.

end to end dialing) následovan˘ znakem # a na konec zapi‰te

Vytoãte kód funkce "Pﬁipojení do konference" (Meet me confe-

ãísla,. která chcete odeslat pomocí DTMF. Po vytoãení ãísla budou

rence) následovan˘ pﬁístupov˘m kódem.

odeslána i tato ãísla pro DTMF.

Vá‰ úãastník bude automaticky pﬁidrÏen a po Va‰em zavû‰ení bude
pﬁepojen do konferenãního hovoru.

Volání úãastníka na ISDN lince
MÛÏete pouÏívat sluÏby ISDN.

Volání ãísla ze seznamu zkrácen˘ch voleb

Vytoãte kód funkce "Volání ISDN" (ISDN call) a potom vytoãte po-

Tímto telefonem mÛÏete pomocí zkrácen˘ch voleb vytáãet telefonní

Ïadované ãíslo.

ãísla úãastníkÛ veﬁejné telefonní sítû, která jsou uloÏena v systémo-

Pro uskuteãnûní hovoru stisknûte tlaãítko #.

vém seznamu. Vytoãte zkrácenou volbu.
Na kód pro zkrácenou volbu se ptejte administrátora.

Odeslání subadresy
K ãíslu úãastníka mÛÏete pﬁidat ãtyﬁmístnou subadresu, s jejíÏ po-

Vstup do interního hovoru

mocí se dostanete k faxovému pﬁístroji, poãítaãi nebo telefonnímu

JestliÏe vytoãíte interní ãíslo, které je obsazeno, mÛÏete vstoupit do

pﬁístroji úãastníka.
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Vytoãte kód funkce "Volání ISDN" (ISDN call) a potom vytoãte

Pro potvrzení zvednûte a zavûste sluchátko.

poÏadované ãíslo.
Na klávesnici zapi‰te subadresu - bude zaãínat znakem * a mÛÏe se

Poznámka: JestliÏe neodpovíte na první zavolání, systém zopakuje

skládat aÏ za ãtyﬁ ãíslic.

zvonûní znovu. Po druhém volání se funkce ukonãí.

JestliÏe subadresa není ãtyﬁmístné ãíslo, potvrìte ji stisknutím klávesy #.

JestliÏe je stanice pﬁesmûrována jinam, upozornûní se ozve na pÛvodní stanici, bez ohledu na pﬁesmûrování.

Volání interního úãastníka na pager*
JestliÏe Vám úãastník neodpovídá na telefonick˘ hovor, ale víte, Ïe

Pro zru‰ení upozornûní proveìte stejn˘ postup je‰tû jednou - pou-

má pager, vytoãte kód funkce "Paging" (Paging request).

Ïijte kód funkce "Zru‰ení buzení" (Cancel wake-up/appointment

Druhému úãastníkovi mÛÏete také zavolat na pager pﬁímo. Vytoãte

reminder).

kód funkce "Pﬁím˘ paging" (Direct paging call) následovan˘
ãíslem pageru.

Nastavení hlasitosti ve sluchátku bûhem hovoru

Volan˘ úãastník Vás bude moci kontaktovat z libovolné stanice ve

Pro nastavení hlasitosti sluchátka

a

.

firmû.
Nastavení hlasitosti vyzvánûní
* Pozn.: Tato sluÏba je závislá na konfiguraci Va‰eho systému.

JestliÏe netelefonujete, mÛÏete na své stanici nastavit melodii a hlasitost vyzvánûní. MÛÏete si vybrat ze 16 rÛzn˘ch melodií.
Pro nastavení melodie

Pro Va‰e pohodlí

.

Pro nastavení hlasitosti vyzvánûní

a

.

Zmûna partnerského ãísla
Partnerské ãíslo mÛÏe b˘t ãíslo jiné stanice, hlasové schránky nebo
ãíslo pageru.
Programování osobního kódu

Pro zmûnu tohoto ãísla:

Pﬁeddefinovan˘ kód Va‰í stanice je 0000.

Vytoãte kód funkce "Zmûna partnerského ãísla" (Change associ-

Chcete-li nastavit nebo zmûnit osobní kód, vytoãte kód odpovídající

ated number) a potom vytoãte svÛj osobní kód následovan˘ part-

funkce.

nersk˘m ãíslem.

Vytoãte svÛj osobní kód (pﬁi prvním nastavení jsou to 0000) a po-

Pro zru‰ení tohoto ãísla zopakujte cel˘ postup znovu, ale místo part-

tom vytoãte nov˘ kód.

nerského ãísla vytoãte ãíslo své stanice.

Programování osobního seznamu

"Neru‰it"

Vá‰ seznam se skládá z 12 kláves ãíselné klávesnice.

MÛÏete nastavit, aby Va‰e stanice byla doãasnû nedostupná pro

Pro naprogramování:

v‰echny pﬁíchozí hovory (kromû hovorÛ od operátora).

Vytoãte kód funkce "Programování osobního seznamu" (Personal

Vytoãte kód funkce "Neru‰it" (Do not disturb) a potom vytoãte svÛj

directory programing).

osobní kód.

Vyberte poÏadovanou klávesu a vytoãte telefonní ãíslo (interní nebo

Pro zru‰ení zopakujte tento postup.

externí), které chcete naprogramovat.
Pro potvrzení zvednûte a zavûste sluchátko.

Pﬁesmûrování hovorÛ, kdyÏ máte obsazeno
Vytoãte kód funkce "OkamÏité pﬁesmûrování pﬁi obsazení"

Opakovaná volba posledního volaného ãísla

(Immediate forward on busy).

Pro opakované vytoãení posledního volaného ãísla,

Potom zvolte ãíslo, na které chcete pﬁesmûrovat hovory.

nebo zvednûte sluchátko a vytoãte kód funkce "Vytoãení posledního volaného ãísla" (Redial last number).

Oznámení „zlomysln˘ch“ hovorÛ
JestliÏe obdrÏíte hovor, kter˘ je zlomysln˘, mÛÏete jej oznaãit.

Programování upomínání termínÛ schÛzek (Budík)

Vytoãte kód funkce "zlomysln˘ hovor" (Malicious call).

Vytoãte kód funkce "Budík/upomínka" (Wake-up/appointment

JestliÏe byl hovor uskuteãnûn z interní stanice, bude tato skuteãnost

reminder).

zaznamenána do systému.

Zapi‰te ãas události. PouÏijte 24hodinov˘ formát ãasu - dvû místa

V pﬁípadû, Ïe byl hovor uskuteãnûn z veﬁejné telefonní sítû, bude ta-

pro hodiny a dvû místa pro minuty.

to skuteãnost nahlá‰ena telefonní spoleãnosti. MoÏnost identifikace

Zapi‰te ãíslo stanice, která má b˘t volána. V pﬁípadû, Ïe se jedná

takového hovoru zÛstává i v pﬁípadû, Ïe osoba okamÏitû zavûsí.

o Va‰i stanici, nezapisujte nic. V nastaveném ãase zazvoní telefon.
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Pﬁidûlení hovorÛ na zákaznické úãty

Pﬁesmûrování hovorÛ na jiné ãíslo, jestliÏe neod-

Externím hovorÛm mohou b˘t pﬁidûlena referenãní ãísla, která zajistí

povíte na volání v urãité dobû

propojení nákladÛ na telefonické hovory s úãty Va‰ich zákazníkÛ.

Vytoãte kód funkce "ZpoÏdûné pﬁesmûrování" (Forward on no

Zvednûte sluchátko. Vytoãte kód funkce "Volání podle projektu"

reply).

(Bussiness account code prefix).

DrÏte se pokynÛ, vytoãte ãíslo, na které chcete pﬁesmûrovat hovory.

Potom vytoãte poÏadované ãíslo.

Va‰e hovory budou pﬁesmûrovány, jestliÏe neodpovíte v nastaveném
ãase.

Volání externího "soukromého" ãísla
PﬁestoÏe mohou b˘t soukromé hovory zcela zakázány, mÛÏete

Poznámka: V závislosti na konfiguraci systému byste mûli mít moÏ-

uskuteãnit soukrom˘ hovor s odpovídající identifikací. Tyto hovory

nost pﬁesmûrovat hovory na externí linku.

budou úãtovány zvlá‰È.
Pﬁesmûrování hovorÛ na jiné ãíslo pﬁi obsazené
1. Zvednûte sluchátko.

lince nebo ve Va‰í nepﬁítomnosti

2. Vytoãte kód funkce "Soukrom˘ hovor" (Private call).

Vytoãte kód funkce "Pﬁesmûrování pﬁi obsazené lince nebo

3. Vytoãte svÛj PIN.

zpoÏdûné pﬁesmûrování" (Forward on busy or no reply).

4. Vytoãte svÛj osobní kód.

DrÏte se pokynÛ, vytoãte ãíslo, na které chcete pﬁesmûrovat hovory.

5. Vytoãte poÏadované telefonní ãíslo.
Poznámka: Soukromé hovory nelze pﬁepojit na jinou stanici. Tato
funkce je závislá na kofiguraci systému.

Pﬁesmûrování Va‰ich hovorÛ z jiné
stanice
Pﬁesmûrování Va‰ich hovorÛ z jiné stanice, na
které se právû nacházíte

Ve Va‰í nepﬁítomnosti

JestliÏe se doãasnû nacházíte v jiné místnosti a chcete, aby byly Va‰e
hovory pﬁesmûrovány k Vám:
Ze stanice, u které se nacházíte, vytoãte kód funkce "Dálkové pﬁesmûrování" (Remote forward).
Potom podle pokynÛ vytoãte ãíslo své stanice.

Pﬁesmûrování hovorÛ na jiné ãíslo
Hovory mÛÏete pﬁesmûrovat na telefon domÛ, pﬁenosn˘ nebo mo-

Pﬁesmûrování hovorÛ z libovolné jiné stanice

bilní telefon, pﬁípadnû na jinou stanici, jako je spojovatelka nebo

JestliÏe chcete pﬁesmûrovat hovory z jedné stanice na jinou (v rám-

Va‰e partnerská stanice.

ci firmy), vytoãte kód funkce "Dálkové pﬁesmûrování" (Remote
forward).

nebo vytoãte kód funkce "OkamÏité pﬁesmûrování"

Potom podle pokynÛ, vytoãte ãíslo stanice, na kterou budou pﬁesmû-

(Immediate forward).

rovány hovory a na konec stanici, z níÏ budou hovory pﬁesmûrová-

Potom vytoãte ãíslo telefonu, na kterém chcete pﬁijímat pﬁíchozí ho-

vány.

vory. JestliÏe chcete pﬁesmûrovat hovory na externí linku, nezapomeÀte vytoãit nejprve ãíslo, které je naprogramováno pro vnûj‰í te-

Pﬁesmûrování hovorÛ do hlasové po‰ty*

lefonní linku (0).

Vytoãte kód poÏadovaného typu pﬁesmûrování. Potom vytoãte ãíslo
hlasové po‰ty Va‰í firmy.

Poznámka: V tomto okamÏiku mÛÏete normálnû telefonovat, ale pﬁíchozí hovory budou pﬁesmûrovány.

* JestliÏe má Va‰e firma hlasovou po‰tu, budete mít pﬁidûleno adresáﬁové ãíslo.

Pﬁesmûrování hovorÛ na partnerskou stanici
JestliÏe máte nadefinovánu partnerskou stanici (podrobnosti naleznete v "Zmûna partnerské stanice"), mÛÏete na ni pﬁesmûrovat
pﬁíchozí hovory následujícím zpÛsobem:
" pﬁesmûrovat, jestliÏe nestihnete odpovûdût bûhem nastaveného
ãasu,
" okamÏité pﬁesmûrování pﬁi obsazené lince,
" kombinace v˘‰e uveden˘ch pﬁesmûrování.
Vytoãte kód „Pﬁeliv na partnerskou stanici“.
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Zru‰ení pﬁesmûrování
Z vlastní stanice
Vytoãte kód funkce "Zru‰ení pﬁesmûrování" (Forward cancellation) nebo
mocí této klávesy.

v pﬁípadû, Ïe aktivace byla provedena po-

Z interní stanice, která pﬁijímala pﬁesmûrování

Volání na poslední nezodpovûzen˘ hovor

Vytoãte kód funkce “Zru‰ení Následuj mne”(Cancel follow me)

Na poslední nezodpovûzen˘ hovor mÛÏete odpovûdût i v pﬁípadû,

a potom vytoãte ãíslo stanice, která byla pﬁesmûrovávána.

Ïe neznáte telefonní ãíslo osoby, která se s Vámi pokou‰ela spojit.
Zvednûte sluchátko. Vytoãte kód funkce "Volání na poslední ne-

Z libovolné jiné stanice v rámci firmy

zodpovûzen˘ hovor" (Last caller call back).

Vytoãte kód funkce "Zru‰ení dálkového pﬁesmûrování" (Cancel

Po krátké pauze bude vytoãeno poÏadované ãíslo.

remote forward) a potom vytoãte ãíslo stanice, která byla pﬁesmûrována.
Poznámka: Pﬁi kaÏdém programování nového pﬁesmûrování je zru-

Glosáﬁ

‰eno pﬁedcházející pﬁesmûrování.
Kontrola zaznamenan˘ch vzkazÛ
JestliÏe bliká kontrolní dioda, máte nov˘ vzkaz.
Zvednûte sluchátko a ﬁiìte se pokyny hlasového prÛvodce. Po krát-

ISDN

kém ãase jste automaticky pﬁepojeni na zaznamenan˘ vzkaz.

Digitální síÈ s integrovan˘mi sluÏbami.

Dal‰í podrobnosti naleznete v odpovídající dokumentaci.

KONFERENCE
Kontrola poÏadavkÛ na zpûtné volání

Konference umoÏÀuje soubûÏn˘ hovor s dal‰ími dvûma úãastníky.

JestliÏe bliká kontrolní dioda, máte nov˘ vzkaz.
Zvednûte sluchátko a dozvíte se, Ïe Vám chce nûkdo zatelefonovat.

MAKLÉ¤SKÉ HOVORY

Stisknûte

Funkce, která umoÏÀuje drÏet dva hovory, mezi nimÏ se mÛÏete pﬁe-

nebo po krátkém ãase jste automaticky pﬁepoje-

ni na první osobu, která s Vámi chtûla telefonovat.

pínat.

JestliÏe máte více vzkazÛ pro zpûtné volání, budou vyﬁizovány postupnû a nelze mûnit jejich poﬁadí.

NAPROGRAMOVANÁ KONFERENCE

JestliÏe chcete, mÛÏete vytoãením kódu funkce "Kontrola poÏadav-

V pﬁednastaveném ãase je moÏno pﬁipojit do telefonní konference aÏ

kÛ na zpûtné volání" (Consult call back request) vymazat v‰echny

29 interních úãastníkÛ a úãastníkÛ z veﬁejné telefonní sítû.

zprávy zaznamenané pro Va‰i linku.
Poznámka: PoÏadavky na zpûtné volání jsou vymazány po jejich

NEP¤IDùLENÉ NOâNÍ HOVORY

vykonání i v pﬁípadû, Ïe druhá strana neodpoví na volání.

Tato funkce umoÏÀuje zodpovûzení pﬁíchozích hovorÛ v nepﬁítomnosti spojovatelky.

Uzamãení klávesnice stanice
Touto funkcí mÛÏete zamezit hovorÛm uskuteãnûn˘m z Va‰í stanice

NOâNÍ SLUÎBA

nebo pﬁípadn˘m zmûnám v nastavení.

SluÏba, která je ãasto pouÏívána po pracovní dobû. UmoÏÀuje zod-

Vytoãte kód funkce "Uzamãení klávesnice" (Padlock).

povûzení hovoru libovoln˘m pracovníkem firmy.

Pro odemãení klávesnice zopakujte stejn˘ postup jako pﬁi zamykání. Po v˘zvû vytoãte svÛj osobní kód.

OSOBNÍ KÓD
Tento kód se chová jako heslo pro zabezpeãení pﬁístupu k napro-

Pﬁesmûrování hovorÛ z Va‰í stanice na Vá‰ pager*

gramovan˘m funkcím a pro uzamãení klávesnice (implicitní hodno-

Díky této funkci budete k zastiÏení kdekoli v budovû.

ta je 0000).

Vytoãte kód funkce "OkamÏité pﬁesmûrování" (Immediate
forward) a potom vytoãte ãíslo svého pageru.

OSOBNÍ SEZNAM
Seznam obsahující telefonní ãísla, která jsou pouÏívána pouze uÏi-

Odpovûì na signál z pageru*

vatelem stanice.

JestliÏe se nacházíte mimo Va‰i kanceláﬁ a zazní Vám signál z pageru, mÛÏete pouÏít libovolnou telefonní stanici ve firmû.

PARKOVÁNÍ HOVORÒ

Vytoãte kód funkce "Odpovûì na signál pageru" (Paging reply).

Tato funkce umoÏÀuje pﬁidrÏení hovoru a jeho vyzvednutí na libo-

Potom vytoãte ãíslo své stanice a budete spojeni s osobou, která se

volné kompatibilní stanici.

s Vámi snaÏí spojit.

P¤EPOJENÍ HOVORU
* Tato funkce je závislá na konfiguraci Va‰eho systému.

Tato funkce umoÏÀuje pﬁepojení hovoru na jinou stanici v rámci Va‰í
firmy.
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P¤IDRÎENÍ HOVORU
Funkce, která umoÏÀuje vyãkání volajícího, zatímco provádíte jinou
operaci, a následné vyzvednutí hovoru na stejné stanici.

SÉRIOVÁ SKUPINA
Skupina stanic, které mají stejné ãíslo v seznamu. Vytoãením tohoto
ãísla bude volající spojen s libovolnou stanicí dané skupiny, která
není obsazená.

SKUPINOVÉ VYZVEDNUTÍ HOVORU
Funkce, která umoÏÀuje libovolnému úãastníkovi skupiny vyzvednout
hovor vyzvánûjící na jiné stanici v rámci skupiny.

SUBADRESA
K ãíslu úãastníka mÛÏete pﬁidat ãtyﬁmístnou subadresu, s jejíÏ pomocí se dostanete k faxovému pﬁístroji, poãítaãi nebo telefonnímu
pﬁístroji úãastníka. Toto se t˘ká volání po ISDN.

SEZNAM ZKRÁCEN¯CH VOLEB
Seznam obsahující v‰echny zkrácené volby, které jsou dostupné
v‰em uÏivatelÛm systému.

VSTUP DO HOVORU
Funkce umoÏÀující vstup do hovoru mezi dvûma osobami (alespoÀ
jeden z úãastníkÛ musí b˘t interní).

VYTÁâENÍ KÓDÒ DTMF
Bûhem hovoru mÛÏete nûkdy chtít odeslat signály tónové volby
DTMF. Tyto signály vyuÏijte napﬁíklad pﬁi komunikaci s bankou nebo hlasov˘m záznamníkem. âísla, která vytáãíte, jsou pﬁená‰ena na
vnûj‰í linku v podobû sly‰iteln˘ch tónÛ.
Upozornûní pﬁi pouÏívání:
Nikdy nevystavujte telefonní stanici vodû. Pro ãi‰tûní mÛÏete pouÏít
jemnû navlhãenou mûkkou látku.
Pro ãi‰tûní nikdy nepouÏívejte rozpou‰tûdla (trichloretylen, aceton...), která mohou po‰kodit plastov˘ povrch telefonní stanice.
K ãi‰tûní také nepouÏívejte Ïádné aerosolové pﬁípravky.
JestliÏe je telefonní stanice pouÏívána v blízkosti silného elektromagnetického pole, mÛÏe b˘t ve sluchátku sly‰et ru‰ení.
Tato stanice je urãena pro pouÏití s poboãkovou ústﬁednou PABX
Alcatel 4400. Pracuje v rozsahu SELV (bezpeãné velmi nízké napûtí) a odpovídá normû EN 60950.
Znak CE oznaãuje, Ïe tento v˘robek vyhovuje následujícím normám:
"
"

89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
73/23/CEE (bezpeãnost)
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