Uživatelský návod – analogový telefon
POZNEJTE SVŮJ TELEFON
Uskutečnění externího hovoru
Přímá volba

Centrální seznam

[0]

[8]

volte 0

volte požadované číslo

Kód ze seznamu 000
až 399

Uskutečnění interního hovoru
Přímá volba
nebo

[9]
číslo linky

spojovatelka

Automatické zamluvení hovoru
číslo je obsazeno

[5]
stiskněte tlačítko “R”
na vašem telefonu
Zrušení zamluvení hovoru

[#]

[3]
ØÍZENÍ NÌKOLIKA HOVORÙ

Volba dalšího účastníka během hovoru
Během rozhovoru můžete zavolat druhého účastníka:
Interně

Externě

[0]
tlačítko “R” na vašem
telefonu

číslo linky

externí číslo
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Ukončení druhého hovoru

[1]
tlačítko “R” na vašem
telefonu
Vyzvednutí druhého hovoru
Během rozhovoru uslyšíte pípnutí
Konzultace čekajícího hovoru:
pííp

[∗]
tlačítko “R” na vašem
telefonu
Přepojení hovoru
Během rozhovoru můžete hovor přepojit na jinou stanici:

tlačítko “R” na vašem
telefonu

číslo linky

Střídavé volání (přepínání mezi dvěma hovory)
Během rozhovoru, první hovor je odložen:

[2]
tlačítko “R” na vašem
telefonu
Tříčlenná konference
Během rozhovoru, první hovor je odložen:

[3]
tlačítko “R” na vašem
telefonu

zavěsit

[1]
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ALCATEL - OFFICE*
Tabulka kódù
Funkce je zapnuta volbou odpovídajícího kódu na èíselnici.
Funkce

Původní
kód

Odpověď na zvonek

#86

Odpověď na paging
Nastavení budíku (programování)
Zamluvení hovoru

Funkce
Vystoupení ze skupiny

∗47
∗40

Vstoupení do hovoru

5

Přidělení státní linky

2

Zúčtovací kód

∗99

Zpětná informace o ceně hovoru

Zrušení přesměrování

#40

Otevření dveří

Zrušení zamluveného hovoru

Zámek

#3

Volání na spojovatelku

1

Paging

Zrušení následuj mne

#5

Centrální seznam

8000 a
8399

Konference

3

Konzultace hlasových zpráv

9

Zaparkování / vyzvednutí hovoru

∗0

Ochrana hovoru

∗84

Opakovaná volba

#0

Přihlášení telefonu

Konzultace čekajícího hovoru

∗1

Odchozí volání - hlavní skupina

Skupinové přesměrování

∗46

Odchozí volání - další skupiny

Přesměrování při obsazeném
telefonu

∗41

Selektivní přesmìrování

Přesměrování na paging

∗45

Substituce (zúčtovací kód)

Nerušit

∗44

Programování telefonu

Přepnutí do tónové volby

##

Interní volání

Následuj mne

∗5

Vyzvednutí hovoru individuální
Textové zprávy (zpožděné zamluvení hovoru)

Skupinové volání
Vyzvednutí hovoru ve skupině

#6

Návrat do skupiny

#83

Hlasová pošta (rezervované kódy)

Váš telefon nabízí přístup k různým službám v závislosti na verzi systému a konfiguraci.

*ALCATEL 4200

∗85

Odpojení telefonu

Zrušení dotazového volání

Jméno:
Číslo faxu:
E-mail adresa:

6

Přidìlení státní linky + informace o ceně hovoru

Střídavé volání

Kalibrovaná smyèka

Původní kód

Okamžité přesměrování
∗81

∗11 až ∗18

Vysílací skupiny

Váš kód

Telefonní číslo:
Číslo mobilního telefonu:

0

∗48

∗87
100 a
#7

399

Váš kód
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SKUPINOVÉ FUNKCE
Vyzvednutí cizího hovoru z vlastního telefonu
Zvoní jiný telefon:

[7]

[#]

číslo zvonící linky
Zvoní jiný telefon ve vaší skupině::

[6]

[#]

Vyzvednutí hovoru zvonícího na zvonku

V případě,že hovory zvoní na centrálním zvonku, je možné je vyzvednout místo spojovatelky:
zvoní zvonek

[#]

[8]

[6]

ZATÍMCO JSTE PRYČ – KDYŽ SE VRÁTÍTE
Přesměrování hovorů
Okamžité přesměrování hovorů na jiné číslo

[4]

[∗]

[0]
číslo linky

nebo

[0]
externí číslo
Přesměrování na záznamník
(jestliže váš systém obsahuje hlasovou poštu):

[∗]

[4]

[0]
číslo hlasové pošty

Uživatelský návod – analogový telefon

Přesměrování hovorů (pokračování)
Přesměrování při obsazeném telefonu:

[4]

[∗]

[1]
číslo linky

Nerušit:

[4]

[∗]

[4]

Zrušení všech přesměrování

[4]

[#]

[0]
MONITOROVÁNÍ HOVORÙ SPOJOVATELKY

Monitorování hovorů spojovatelky (dočasná výpomoc spojovatelce)

[∗]

[8]

[7]

[2]

[7]

[3]

Zrušení monitorování

[∗]

[8]

Tento návod předpokládá použití telefonních přístrojů s tónovou volbou (Q23 DTMF).

