UÏivatelská pﬁíruãka

POPIS STANICE

Stanice Premium Reflexes Vám umoÏní snadn˘ a rychl˘ pﬁístup ke
v‰em sluÏbám a funkcím systému Alcatel 4400.
V této uÏivatelské pﬁíruãce naleznete:
" kompletní popis stanice,
" podrobn˘ popis pouÏívání sluÏeb a funkcí, kter˘ je rozdûlen do
tﬁech ãástí:
"

Va‰e hovory.

"

Pro Va‰e pohodlí.

"

Ve Va‰í nepﬁítomnosti.

i

Stanice Premium Reflexes a systém Alcatel 4400 Vám poskytne
v‰echno, co oãekáváte od telefonního systému.
Poznámka: Nûkteré funkce, které jsou popsány v této uÏivatelské
pﬁíruãce, závisí na verzi a konfiguraci systému. V pﬁípadû pochybností kontaktujte svého správce systému.

Jméno:

Tel.:

Fax:

GSM:

E-mail:

DECT:

Displej
Stanice je vybavena displejem pro zobrazení nûkolika stran informací. JestliÏe jsou k dispozici dal‰í stránky, je v pravém spodním rohu zobrazen symbol „>“. Pro pﬁesunutí na dal‰í nebo pﬁedcházející
stránku pouÏijte tlaãítka

PouÏívané symboly
Stisknutí klávesy je zastoupeno znakem

.

JestliÏe je stanice v neãinnosti, je na displeji zobrazena informace

.

Programovatelné a ostatní klávesy jsou dále zobrazeny jako

a

.

o stavu (napﬁíklad programované pﬁesmûrování), nebo jestliÏe není
nic naprogramováno, je zobrazeno datum a ãas.

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

Bûhem hovoru je na displeji zobrazena informace o volaném úãastníkovi nebo o aktuálním hovoru.

Informace o systému
V závislosti na instalované verzi systému (R2 nebo R3) mohou mít

Zelená svítivá

nûkterá programovatelná tlaãítka rÛzné funkce. Tato tlaãítka jsou po-

dioda Vás informuje

psána dále v ãásti „Popis stanice“.

o pﬁijaté zprávû.

Dále v závislosti na konfiguraci a instalované verzi systému mÛÏe
b˘t Va‰e stanice jednolinková (nejsou Ïádná tlaãítka pro linky) nebo
vícelinková (minimálnû dvû tlaãítka pro linky).

Pﬁipevnûní ‰títku na stanici

Na vícelinkové stanici mÛÏe b˘t funkce dotazového hovoru konfigu-

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

rována jedním ze dvou reÏimÛ:
" jednolinkov˘ (nebo PABX) reÏim,
" vícelinkov˘ reÏim.

pevnit k pﬁedprogramovan˘m klávesám.
 Do ‰tûrbiny vloÏte ploch˘ pﬁedmût.
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 Zvednûte kryt.
Tyto rozdíly ovlivní rÛzné funkce pﬁesmûrování, dotazového hovoru

 ZasuÀte poti‰tûn˘ ‰títek na místo.

a makléﬁského hovoru v závislosti na vybraném reÏimu.

 PoloÏte kryt zpût na pÛvodní místo.

Poznámka: Dal‰í informace o konfiguraci systému získáte od svého
správce systému.

2

1

3

2

Programovatelné klávesy a ikony

Funkãní tlaãítka
Funkãní klávesy zastupují nejãastûji pouÏívané funkce.

V závislosti na pouÏitém software je Va‰e stanice v jednolinkovém
reÏimu vybavena pûti nebo ‰esti pﬁedprogramovan˘mi klávesami a
ve vícelinkovém reÏimu sedmi nebo ‰esti klávesami, které si mÛÏete

Reproduktor:

naprogramovat:
"
"
"

pro sledování stavu stanice,
pro pﬁímou volbu interního nebo externího úãastníka,
pro v˘bûr funkcí.

Ve vícelinkovém reÏimu má Va‰e stanice o dvû klávesy ménû
(

a

SníÏení

Zv˘‰ení

hlasitosti

hlasitosti

reproduktoru

reproduktoru

), ale mezi programovateln˘mi klávesami se
Hlasit˘ provoz:

nachází nejménû dvû klávesy linek.

umoÏní telefonovat bez
zvednutí sluchátka
Verze software R2

Verze software R3

ISDN
ISDN

End:

Informace:

ukonãení

pro pﬁesmû-

hovoru nebo

rování hovo-

programování

ru na jinou

Ikony hovoru

pﬁedprogramované
klávesy

Ikony hovoru
Pﬁíchozí hovor (bliká).
Probíhající hovor.
âekající/pﬁidrÏen˘ hovor.

Funkãní ikony
Aktivní funkce/pﬁístroj je zcela obsazen (dohled).

(vícelinkov˘

Pﬁístup ke sluÏbám

Funkãní ikony

Následující ikony jsou pﬁiﬁazeny klávesám:

,

stanici

Message:

Programovatelné a

hlasové a textové po‰ty.

reÏim)

Informace:
pro pﬁepnutí do reÏimu
programování nebo
zobrazení informací na

i

displeji stanice.
Adresáﬁ:
pro zobrazení
osobního adresáﬁe

Vypnutí mikrofonu:
Vá‰ partner na druhé

Funkce, která vyÏaduje akci.

stranû Vás po stisknutí

Pﬁístroj je ãásteãnû obsazen (dohled).

tohoto tlaãítka neusly‰í.

Pﬁedprogramovaná tlaãítka jsou:

Abecední klávesnice

: pﬁepínání mezi hovory (jednolinkov˘ reÏim)
: doãasné uloÏení ãísla
ISDN

: uskuteãnûní ISDN hovoru nebo konzultace
nezodpovûzen˘ch ISDN volání
: zru‰ení dotazového hovoru (jednolinkov˘ reÏim)
: automatické vytáãení posledního ãísla (redial)
: pﬁesmûrování hovorÛ na jinou stanici

Klávesnice je urãena pro telefonování podle jména.
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Pro odpovûì zvednûte sluchátko nebo stisknûte tlaãítko vedle blika-

Va‰e hovory

jící ikony

.

Pﬁijmutí druhého hovoru bûhem konverzace
Uskuteãnûní telefonického hovoru ve veﬁejné síti
Zvednûte sluchátko a vytoãte poÏadované ãíslo.
Stisknûte ãíslo, které je naprogramováno pro vnûj‰í telefonní linku
(napﬁíklad 0), následované poÏadovan˘m telefonním ãíslem. Na
displeji bude zobrazeno volané telefonní ãíslo. Ikona:

odpoví-

dající lince klávesy Vás bude informovat o stavu hovoru.

JestliÏe telefonujete a druhá osoba se Vám pokou‰í dovolat, je toto signalizováno pípnutím (jednolinkov˘ pﬁístroj) nebo nov˘ hovor bude pﬁidrÏen a na displeji je na tﬁi sekundy zobrazena identita volajícího.
V pﬁípadû, Ïe chcete na toto volání odpovûdût:
Na jednolinkové stanici: vytoãte kód funkce „Konzultace klepajícího
ãekajícího hovoru“ (Consult call on hold).
Na vícelinkové stanici: stisknûte blikající tlaãítko linky.
První úãastník bude automaticky pﬁidrÏen.

Poznámka: âíslo 0 je pﬁednastaveno pro vnûj‰í telefonní linku.
MÛÏete zjistit kód funkce „Hovor pﬁes spojovatelku“ (Attendant

Chcete-li se vrátit k prvnímu úãastníkovi:

call), „Pﬁímé vytoãení vnûj‰í linky“ (Direct outside line).

Na jednolinkové stanici:

Uskuteãnûní interního telefonického hovoru

JestliÏe zavûsíte bez pﬁijmutí druhého hovoru, telefon automaticky

Zvednûte sluchátko nebo vytoãte poÏadované ãíslo nebo pouÏijte

znovu zazvoní.

Na vícelinkové stanici: stisknûte odpovídající tlaãítko linky.

svÛj telefonní seznam. Na displeji se zobrazí jméno a ãíslo volané

Z pﬁíchozích hovorÛ je zobrazen vÏdy pouze poslední.

osoby.

Pro kontrolu identity úãastníkÛ, kteﬁí jsou odloÏeni

Volání operátora

Pro zru‰ení této konzultace

i

,

a potom stisknûte blikající tlaãítko linky.

Zvednûte sluchátko. Stisknûte ãíslo 9 (napﬁíklad).

i

.

Poznámka: Vytoãením kódu funkce „Povolení/zakázání klepání“

Poznámka: âíslo 9 je pﬁednastaveno pro funkci „Hovor pﬁes spojo-

(Camp on control) mÛÏete zru‰it ãekání hovorÛ v okamÏiku, kdy má-

vatelku“ (Attendant call).

te obsazenou linku.

Volání dal‰í osoby v prÛbûhu hovoru (dotazové

Pro zru‰ení pouÏijte stejn˘ kód.

volání)

Funkce zÛstává aktivní do následující volby.

Hovory z veﬁejné sítû budou pﬁesmûrovány na spojovatelku.

Bûhem hovoru s jedním interním nebo externím úãastníkem mÛÏete
zavolat dal‰ímu. Existuje nûkolik zpÛsobÛ: vytoãením nového ãísla,
pouÏitím pﬁedprogramovaného tlaãítka nebo vytoãením ãísla
z osobního seznamu -

a potom ãíslo, pod kter˘m máte

uloÏeno toto ãíslo. Budete automaticky pﬁipojeni k druhému úãastníkovi a první bude pﬁidrÏen.
Pro zru‰ení druhého hovoru a návrat k prvnímu:

(jed-

nolinkov˘ reÏim) nebo stisknûte tlaãítko první linky.
V pﬁípadû, Ïe stisknete nesprávné ãíslo, zavûste.

Pﬁepojení hovoru
JestliÏe jste uprostﬁed hovoru a chcete pﬁepojit úãastníka na jinou
stanici:
vytoãte pﬁímo ãíslo druhé stanice.
PÛvodní úãastník bude pﬁidrÏen.
Zavûste sluchátko (jednolinková stanice) nebo

(vícelin-

ková stanice).
U kaÏdého z uveden˘ch zpÛsobÛ mÛÏete pﬁepojit hovor okamÏitû

Vá‰ telefon zazvoní a budete spojeni s prvním úãastníkem.

nebo mÛÏete vyãkat na odpovûì dal‰ího úãastníka.

Volání partnerské stanice (asistentce nebo kole-

Poznámka: Obvykle není moÏné spojovat hovory z veﬁejné telefon-

govi)

ní sítû - tato funkce závisí na telefonním systému.

KaÏdá stanice mÛÏe b˘t propojena s dal‰í linkou (dal‰í podrobnosti naleznete v „Zmûna partnerského ãísla“).
Pro rychlou volbu pﬁiﬁazeného ãísla stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte kód funkce „Volání partnerské sta-

Parkování hovoru
Bûhem hovoru s interním úãastníkem nebo úãastníkem z veﬁejné telefonní sítû jej mÛÏete pﬁidrÏet a pozdûji vyzvednout na stejné sta-

nice“ (Associate call).

nici.

Pﬁijmutí hovoru

„Parkování hovoru/obnovení“ (Park call/retrieve).

Vá‰ telefon zazvoní. Na displeji je zobrazeno jméno nebo ãíslo vo-

Toto tlaãítko mÛÏete pouÏít pro parkování hovoru a jeho pozdûj‰í

lajícího.
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Jednolinková stanice: máte pﬁedprogramované tlaãítko pro funkci

obnovení.

Vícelinková stanice: Stisknûte tlaãítko linky, kde je právû uskuteãnûn

úãastníky veﬁejné telefonní sítû, bude tato funkce záviset na telefon-

hovor. Pro obnovení hovoru zopakujte stejn˘ postup.

ním systému).

Vyzvednutí ztraceného hovoru

Parkování hovoru

JestliÏe zavûsíte v okamÏiku, kdy je druh˘ úãastník pﬁidrÏen, infor-

Tato funkce Vám umoÏní pﬁidrÏet hovor a uskuteãnit dal‰í hovor

mace na displeji a ikona linky

s jinou stanicí.

bude blikat a Vá‰ telefon zaz-

voní. Pro obnovení hovoru zvednûte sluchátko nebo stisknûte odpovídající tlaãítko linky.

Bûhem hovoru:
1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramovanou klávesu nebo vytoãte

Pﬁepínání hovorÛ (makléﬁské hovory)
JestliÏe hovoﬁíte s jedním úãastníkem a máte druhého pﬁidrÏeného,
mÛÏete se mezi nimi pﬁepínat.
Na jednolinkové stanici:

kód funkce „Parkování hovoru/Obnovení“ (Park call/retrieve).
2. Vytoãte telefonní ãíslo stanice, na kterou chcete tento hovor pﬁesmûrovat. Hovor bude automaticky zaparkován a druh˘ úãast-

. Budete hovoﬁit s osobou, je-

ník usly‰í ve sluchátku vyãkávací tón.

jíÏ identita je zobrazena vlevo na displeji.
Na vícelinkové stanici: stisknûte jedno nebo druhé tlaãítko linky.

Pro obnovení hovoru z pﬁesmûrované stanice stisknûte odpovídající
pﬁedprogramovanou klávesu nebo vytoãte kód funkce „Parkování

Vyzvednutí hovoru z jiné stanice

hovoru/Obnovení“ (Park call/retrieve).

Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte kód
funkce „Pﬁímé vyzvednutí hovoru“ (Direct call pickup) a následnû

Poznámka: JestliÏe se jedná o hovor z veﬁejné telefonní sítû a jestli-

vytoãte ãíslo stanice, která vyzvání.

Ïe je zaparkován déle neÏ urãitou dobu, bude automaticky pﬁepojen na spojovatelku.

JestliÏe patﬁíte do skupiny pro vyzvednutí hovoru
Ze své stanice mÛÏete vyzvednout hovor z libovolné stanice dané

Automatické zpûtné volání interního úãastníka,

skupiny pro vyzvednutí hovoru.

kter˘ mûl obsazeno

Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte kód

JestliÏe voláte internímu úãastníkovi a v‰echny jeho linky jsou obsa-

funkce „Skupinové vyzvednutí hovoru“ (Group call pickup).

zeny, usly‰íte obsazovací tón a na displeji bude zobrazena informace o obsazené lince.

Vytoãení ãísla z Va‰eho osobního adresáﬁe

V tomto okamÏiku mÛÏete vyuÏít funkci „automatického zpûtného

a potom stisknûte tlaãítko na klávesnici, kde máte
uloÏeno poÏadované ãíslo.

volání“.
1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramovanou klávesu nebo vytoã-

Telefonování pomocí pﬁedprogamovan˘ch tlaãítek

te kód funkce „PoÏadavek zpûtného volání“ (Callback request).

Nûkterá pﬁedprogramovaná tlaãítka na Va‰í stanici mohou b˘t pﬁi-

Na displeji bude zobrazena informace, Ïe je aktivována funkce

ﬁazena interním nebo externím úãastníkÛm pﬁípadnû funkcím.

zpûtného volání.

Zvednûte sluchátko.
Stisknûte poÏadované pﬁedprogramované tlaãítko. Hovor bude

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

uskuteãnûn automaticky.
Na displeji je zobrazeno ãíslo volaného úãastníka.

Setrvání na lince interního úãastníka, kter˘ má
obsazeno

Hovor se dvûma interními a/nebo externími

JestliÏe voláte internímu úãastníkovi a v‰echny jeho linky jsou obsa-

úãastníky najednou (konferenãní hovory)

zeny, usly‰íte obsazovací tón a na displeji bude zobrazena infor-

JestliÏe hovoﬁíte s jedním úãastníkem, druh˘ je pﬁidrÏen.

mace o obsazené lince.
MÛÏete také pouÏít funkci pro „setrvání na lince“. Stisknûte odpo-

V pﬁípadû, Ïe chcete hovoﬁit s obûma souãasnû:

vídající pﬁedprogramovanou klávesu nebo vytoãte kód funkce

Vytoãte kód funkce „3ãlenná konference“ (3 party conference call).

„Klepání pﬁi ãekání“ (Camp on).

Pro zru‰ení konference a obnovení prvního hovoru zopakujte stejn˘

Jakmile se linka uvolní, budete okamÏitû spojeni.

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

Noãní sluÏba

ukonãen.

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

Poznámka: JestliÏe bûhem konferenãního hovoru zavûsíte, budou

Pro vyzvednutí hovoru vytoãte kód funkce „Noãní sluÏba“ (Night

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

service).
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Vstup do naprogramované konference

Sériová skupina

V pﬁednastaveném ãase mÛÏete pﬁipojit do telefonní konference aÏ

Nûkteré stanice mohou b˘t uspoﬁádány do skupin.

29 interních úãastníkÛ a úãastníkÛ z veﬁejné telefonní sítû vãetnû

Libovolnou stanici z takové skupiny mÛÏete zavolat vytoãením ãísla

sebe (v závislosti na konfiguraci systému).

skupiny.

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

Poznámka: Pokud budete chtít, mÛÏete zavolat urãitou stanici ze

Vytoãte kód funkce „Pﬁipojení do konference“ (Meet me conferen-

skupiny pﬁímo pomocí ãísla stanice.

ce) následovan˘ pﬁístupov˘m kódem.
JestliÏe jste prvním úãastníkem konference, usly‰íte vyãkávací tón.

Doãasné opu‰tûní skupiny

V jiném pﬁípadû se pﬁímo pﬁipojíte do konferenãního hovoru a na

Vytoãte kód funkce „Nastavení opu‰tûní skupiny“ (Set group exit).

displeji se zobrazí poãet úãastníkÛ.
Pro vystoupení z konferenãního hovoru prostû zavûste sluchátko.

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

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

které jsou adresovány pﬁímo na Va‰i stanici. Pro návrat do skupiny
vytoãte kód funkce „Nastavení vstupu do skupiny“ (Set group entry).

Pﬁepojení volajícího do konference
Interního úãastníka nebo úãastníka veﬁejné telefonní sítû mÛÏete pﬁe-

Odesílání signálÛ DTMF

pojit do konferenãního hovoru.

Bûhem hovoru mÛÏete nûkdy chtít odeslat signály tónové volby
DTMF - napﬁíklad pﬁi komunikaci s bankou nebo hlasov˘m záz-

Telefonujete s dan˘m úãastníkem.

namníkem.

1. Vytoãte kód funkce „Pﬁipojení do konference“ (Meet me confe1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramovanou klávesu nebo vytoã-

rence).

te kód funkce „DTMF“ (DTMF end to end dialing).

2. Potom vytoãte pﬁístupov˘ kód pro vstup do konference.
Vá‰ úãastník bude automaticky pﬁidrÏen.
3.

2. Potom vytoãte ãísla, která chcete odeslat pomocí DTMF.
Tato funkce se zru‰í po zavû‰ení sluchátka.

nebo zavûste. Úãastník bude pﬁepojen do konferenãního hovoru.

Poznámka: JestliÏe znáte dopﬁedu ãísla, která budete chtít odeslat
Volání ãísla ze seznamu zkrácen˘ch voleb

pomocí DTMF, mÛÏete si je pﬁipravit. Naprogramujte jedno tlaãítko

Tímto telefonem mÛÏete pomocí zkrácen˘ch voleb vytáãet telefonní

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

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

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

vém seznamu. Vytoãte zkrácenou volbu.

la, která chcete odeslat pomocí DTMF. Po vytoãení ãísla budou ode-

Na kódy zkrácen˘ch voleb se dotazujte systémového administrátora.

slána i tato ãísla pro DTMF.

Vstup do interního hovoru

Volání úãastníka na ISDN lince

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

MÛÏete pouÏívat sluÏby ISDN.

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

právnûní a daná stanice nemá nastavenu ochranu.

1.

.

Vytoãte kód funkce „Vstup do hovoru“ (Intrusion). Na displeji se zo-

2. Vytoãte poÏadované ãíslo.

brazí Vá‰ vstup do hovoru. JestliÏe jeden ze tﬁí úãastníkÛ zavûsí,

Bûhem hovoru zÛstává rozsvícena ikona klávesy

ISDN

.

zb˘vající dva mohou pokraãovat v hovoru.
Odeslání subadresy
Ochrana proti vstupu do hovoru

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

Vytoãte kód funkce „Ochrana proti vstupu do hovoru“ (Protection

mocí se dostanete k faxovému pﬁístroji, poãítaãi nebo telefonnímu

against beeps). Potom mÛÏete uskuteãnit hovor. Tato ochrana se zru-

pﬁístroji úãastníka.

‰í po zavû‰ení.
1.

ISDN

.

Volání úãastníkovi na hlasit˘ poslech

2. Vytoãte poÏadované ãíslo.

JestliÏe úãastník, kterému voláte, neodpovídá, mÛÏete mu zavolat na

3. Na klávesnici zapi‰te subadresu - bude zaãínat znakem * a mÛÏe se skládat aÏ ze ãtyﬁ ãíslic.

hlasit˘ poslech (v pﬁípadû, Ïe máte oprávnûní).
Vytoãte kód pro „Vyhlá‰ení hovoru“ (Call announcement).
Tímto zpÛsobem se pﬁipojíte pﬁímo na hlasit˘ poslech volaného úãastníka.
JestliÏe Vám chce odpovûdût, bude muset zvednout sluchátko.
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4.

pro potvrzení.

Odeslání psané zprávy internímu úãastníkovi

Pro Va‰e pohodlí

Následuje ‰est naprogramovan˘ch zpráv (v závislosti na instalaci):
1. Telexová zpráva pro Vás
2. Textová zpráva pro Vás

PﬁizpÛsobení Va‰í stanice

3. Faxová zpráva pro Vás

Pro usnadnûní kaÏdodenní práce s telefonem si mÛÏete vybrat urãi-

4. Konzultace hlasové zprávy

té funkce, vytvoﬁit osobní adresáﬁ a naprogramovat volné klávesy.

5. Konzultace textové zprávy

Pro pﬁizpÛsobení stanice

6. Konzultace obrázku

i

a potom

. Na dis-

pleji budou zobrazeny dvû dostupné funkce:

Pro odeslání zprávy:
1. Vytoãte kód poÏadované funkce (viz tabulka kódÛ).

: kontrola kódÛ funkcí „Hovor pﬁes spojovatelku“

1

•

(Attendant call), „Pﬁímé vytoãení vnûj‰í linky“ (Direct
outside line).

2. Potom vytoãte telefonní ãíslo.
Volání interního úãastníka na pager*

•

: programování voln˘ch kláves nebo seznamu.

2

JestliÏe Vám úãastník neodpovídá na telefonick˘ hovor, ale víte, Ïe
má pager:

JestliÏe chcete zobrazit tﬁetí funkci
•

vytoãte kód funkce „Paging“ (Paging request).
Na displeji se zobrazí potvrzení pagingu.
Druhému úãastníkovi mÛÏete také zavolat na pager pﬁímo. Vytoãte
kód funkce „Pﬁím˘ paging“ (Direct paging call) následovan˘ ãíslem
pageru.
Volan˘ úãastník Vás bude moci kontaktovat z libovolné stanice ve firmû.

.

: Kontrola identity stanice.

3

Programování voln˘ch kláves nebo seznamu Va‰í
stanice
Pro programování stanice
a

2

i

a potom

. Na displeji si budete moci vybrat ze dvou

poloÏek.

*Tato funkce je závislá na konfiguraci Va‰eho systému.
Vytoãení úãastníka podle jména

1

: programování voln˘ch kláves,

2

: programování osobního seznamu.

Na klávesnici zapi‰te jméno nebo jeho zaãátek.
JestliÏe zapsané jméno neobsahuje Ïádné mezery, je provádûno

Programování voln˘ch kláves

automatické vyhledávání jména.

1 . Na displeji budou zobrazeny funkce k pﬁímému
programování voln˘ch kláves. Dal‰í sada funkcí bude pouÏita pﬁi
programování voln˘ch kláves po vytoãení kódu funkce, kter˘ chcete
aktivovat.

JestliÏe jméno obsahuje mezery (napﬁíklad dvû slova), na displeji
budou nabídnuty dvû moÏnosti: vyhledávání podle Pﬁíjmení nebo
podle Pﬁíjmení/jména.
1
pro vyhledávání podle Pﬁíjmení nebo
vyhledávání podle Pﬁíjmení/jména.

2

pro

Vyberte funkci, vytoãte ãíslo nebo kód funkce.
Stisknûte klávesu, kterou chcete programovat.

Ve v‰ech pﬁípadech:
Stisknutím tlaãítka

opravíte chybu.

Stisknutím tlaãítka

spustíte vyhledávání. Na displeji bude zo-

brazeno první vyhledané jméno a poãet dal‰ích vyhovujících zázStisknutím tlaãítka

nebo

Ctrl

+

zobrazíte ãíslo k zobraU externích ãísel nezapomeÀte pﬁipojit také ãíslo pﬁedvolby (napﬁí-

zenému jménu.
Stisknutím tlaãítka

2

Vytoãte interní nebo externí ãíslo, které chcete uloÏit.

namÛ: Petr Novak 01/05.
SPCE

Programování osobního seznamu

a

mÛÏete rolovat mezi vyhledan˘mi jmény.

klad 0).

JestliÏe je zobrazeno poÏadované jméno, stisknutím tlaãítka

a vyberte jednu z 12ti numerick˘ch kláves

jej vytoãíte.

(vãetnû

Tento postup mÛÏe b˘t pﬁeru‰en stisknutím tlaãítka

* a #), na které chcete toto ãíslo uloÏit.

.

JestliÏe se nepodaﬁilo vyhledat poÏadované jméno, na displeji bude
nabídnuta moÏnost zmûny kritérií pomocí tlaãítka

.
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Seznam dostupn˘ch funkcí
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

hlasitosti

(sedm úrovní).

nebo

ÚroveÀ hlasitosti je na krátkou dobu zobrazena na displeji.

“Makléﬁsk˘ hovor“ (Broker call)
“3ãlenná konference“ (3 party conf)
“Vstup do interního hovoru“ (Intrus on busy)
“PoÏadavek na zpûtné volání“ (CallBk request)
“Klepání pﬁi ãekání“ (Camp on request)
“Vyhlá‰ení“ (LS announce)
“Dotazové volání“ (Enquiry call)
“Paging“ (Paging meet me)
“Kód úãtu“ (Account code)
“Odeslání pulzÛ“ (Pulse sending)
“Odeslání DTMF“ (DTMF sending)
“Zlomysln˘ hovor“ (Malicious call)
“Zanechání hlasové zprávy“ (Leave voice mesg)
“Povolení/zakázání klepání“ (Camp on control)

Nastavení hlasitosti ve sluchátku bûhem hovoru
Pro nastavení hlasitosti sluchátka

(sedm

nebo

úrovní).
ÚroveÀ hlasitosti je na krátkou dobu zobrazena na displeji.
Vypnutí mikrofonu
Bûhem konverzace mÛÏete vypnout mikrofon (v reÏimu mluvení do
sluchátka i bûhem hlasitého odposlechu).

. Nyní usly‰íte

úãastníka ve sluchátku, ale on Vás neusly‰í a kontrolka na tlaãítku
bude blikat.
Pro pokraãování v konverzaci

Programování osobního kódu
Pﬁedem nadefinovan˘ kód Va‰í stanice je 0000.
Chcete-li nastavit nebo zmûnit osobní kód, vytoãte kód odpovídající
funkce.
Vytoãte svÛj osobní kód a potom vytoãte nov˘ kód.

.

Opakovaná volba posledního volaného ãísla
. âíslo bude okamÏitû vytoãeno a zobrazeno na
displeji.
Nastavení hlasitosti vyzvánûní

Zobrazení kaÏdé ãíslice kódu je nahrazeno hvûzdiãkou.

Na své stanici si mÛÏete nastavit melodii a hlasitost vyzvánûní.
MÛÏete si vybrat ze 16 rÛzn˘ch melodií. JestliÏe je telefon v klidu:

Volba jazyka
Pro nastavení jazyka vytoãte kód funkce „Jazyk“ (Language).
Na displeji bude zobrazeno nûkolik moÏností (stisknutím tlaãítka
si je mÛÏete zobrazit).

Pro nastavení melodie

.

Pro nastavení hlasitosti vyzvánûní
Pro potvrzení nastavení

Napﬁíklad:
F: French - GB: English - D: German - SP: Spanish - P: Portuguese
- NL: Dutch - DK: Danish - I: Italian - A: Austrian

Nastavení jasu displeje
Vytoãte kód funkce „Nastavení kontrastu“ (Contrast programming).
Pro nastavení úrovnû jasu

Pro v˘bûr jazyka stisknûte odpovídající ãíselné tlaãítko.

2

,

1

,

3

nebo

.

4

Pro potvrzení v˘bûru
.

.

a

.

Zmûna partnerského ãísla
Partnerské ãíslo mÛÏe b˘t ãíslo jiné stanice, hlasové schránky nebo

Uskuteãnûní hovoru nebo pﬁijmutí hovoru bez

ãíslo pageru.

zvednutí sluchátka (hands free)

Pro zmûnu tohoto ãísla:

Vytoãte ãíslo bez zvednutí sluchátka.

Vytoãte kód funkce „Zmûna partnerského ãísla“ (Change associate

Tímto zpÛsobem automaticky zapnete hlasit˘ odposlech.

number) a potom vytoãte svÛj osobní kód následovan˘ partnersk˘m

Mluvte pﬁímo smûrem k Va‰emu telefonu.

ãíslem.

Bûhem konverzace mÛÏete zvednout sluchátko a pokraãovat v ho-

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

voru bez pﬁeru‰ení.

nerského ãísla vytoãte ãíslo své stanice.

Pro pﬁepnutí zpût do reÏimu hlasitého odposlechu
a zavûste.

Identifikace stanice, na které se nacházíte

Pro pﬁijmutí hovoru v reÏimu hlasitého odposlechu

.

i

,

,

a

3

Na displeji bude zobrazeno jméno a ãíslo stanice.
Zapnutí hlasitého odposlechu bûhem hovoru
Bûhem hovoru mÛÏete aktivovat hlasit˘ odposlech
Pro vypnutí hlasitého odposlechu

.

.

Nastavení hlasitosti reproduktoru (hlasitého odposlechu) bûhem hovoru
Hlasit˘ odposlech aktivujete
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a pro nastavení úrovnû

tální sítû ISDN.

Programování upozornûní na událost (Budík)

Pﬁi volání interního ãísla nebo vnûj‰í linky, která také vyuÏívá ISDN,
1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte
kód funkce „Upozornûní“ (Wake-up/appointment reminder).
2. Zadejte ãas události. PouÏijte 24hodinov˘ formát ãasu - dvû místa pro hodiny a dvû místa pro minuty.

je automaticky odesláno také Va‰e ãíslo.
Pﬁed uskuteãnûním hovoru mÛÏete nastavit skrytí své identity.
Pro vyuÏití této funkce musíte mít naprogramovánu klávesu kódem
funkce „Skrytá identita“ (Secret identity).

3. Zadejte ãíslo stanice, která má b˘t volána. V pﬁípadû, Ïe se jedná o Va‰i stanici, nezapisujte nic.
4.

1. Zvednûte sluchátko.

.

2. Stisknûte odpovídající naprogramovanou klávesu.

V nastaveném ãase zazvoní telefon.

3. Vytoãte poÏadované ãíslo.

Na displeji bude zobrazeno, Ïe se jedná o upozornûní na událost.

Pro zru‰ení funkce zopakujte v˘‰e uveden˘ postup.

5. Pro potvrzení zvednûte a zavûste sluchátko.
Skrytí identity volaného úãastníka
Poznámka: JestliÏe neodpovíte na první zavolání, systém zopakuje

Identitu volaného úãastníka mÛÏete skr˘t jak bûhem hovoru, tak i v

zvonûní znovu. Po druhém volání se funkce ukonãí.

okamÏiku, kdy momentálnû netelefonujete. Pro vyuÏití této funkce

JestliÏe je stanice pﬁesmûrována jinam, upozornûní na pﬁesmûrova-

musíte mít naprogramovánu klávesu kódem funkce „Zobrazení

né stanici nezazní. (Zazní na stanici, která byla pﬁesmûrována).

identity“ (Identity display). Pro aktivaci nebo zru‰ení této funkce

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

stisknûte odpovídající naprogramovanou klávesu.

Ïijte naprogramovanou klávesu nebo kód funkce „Zru‰ení upozornûní“ (Cancel wake-up/appointment reminder).

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

„Neru‰it“

Vytoãte kód funkce „Zlomysln˘ hovor“ (Malicious call).

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

JestliÏe byl hovor uskuteãnûn z interní stanice, bude tato skuteãnost

v‰echny pﬁíchozí hovory (kromû hovorÛ od operátora a telefonÛ se

zaznamenána do systému.

zvlá‰tním oprávnûním).

V pﬁípadû, Ïe byl hovor uskuteãnûn z veﬁejné telefonní sítû, bude tato skuteãnost nahlá‰ena telefonní spoleãnosti.

1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte
kód funkce „Neru‰it“ (Do not disturb).

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

2. Potom vytoãte svÛj osobní kód.
3. Vyãkejte dvû sekundy nebo

. Na displeji bude zo-

Pﬁidûlení hovorÛ na zákaznické úãty

brazeno „Neru‰it“ (Do not disturb).

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

Pro zru‰ení zopakujte tento postup.

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

Pﬁesmûrování hovorÛ, kdyÏ máte obsazeno

2. Vytoãte kód funkce „Volání podle projektu“ (Bussiness account
1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte
kód funkce „OkamÏité pﬁesmûrování pﬁi obsazení“ (Immediate

code prefix).
3. Potom vytoãte poÏadované ãíslo.

forward on busy).
2. Potom zadejte ãíslo, na které chcete pﬁesmûrovat hovory.

Zji‰tûní ceny posledního externího hovoru

Na displeji bude zobrazeno potvrzení pﬁesmûrování.
3.

Vytoãte kód funkce „âtení poplatkÛ za externí hovory“ (Charging

.

meter readout).
Na displeji bude zobrazena délka a poãet jednotek nebo cena po-

UloÏení ãísla pro pozdûj‰í volání

sledního externího hovoru a také celková délka a poãet jednotek ne-

Interní nebo externí úãastník neodpoví na Va‰e volání. Pﬁed zavû‰e-

bo celková cena od posledního vynulování poãítadla hovorÛ.

ním

.

Vytoãené ãíslo bude uloÏeno v pamûti.
Chcete-li pozdûji uskuteãnit hovor,

Volání externího „soukromého“ ãísla
.

PﬁestoÏe mohou b˘t soukromé hovory zcela zakázány, mÛÏete

Toto ãíslo zÛstává v pamûti do okamÏiku, neÏ je nahrazeno jin˘m ãíslem.

uskuteãnit soukrom˘ hovor s odpovídající identifikací. Tyto hovory

Pro vymazání ãísla z pamûti

budou úãtovány zvlá‰È.

a potom

.

Skrytí Va‰í identity
Tato funkce je dostupná v pﬁípadû, Ïe máte k dispozici funkce digi-
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1. Zvednûte sluchátko

1. Vytoãte kód funkce „Pﬁesmûrování pﬁi neodpovídání“ (Forward

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

on no reply).

3. Vytoãte svÛj PIN.

2. DrÏte se pokynÛ, vytoãte ãíslo, na které chcete pﬁesmûrovat ho-

4. Vytoãte svÛj osobní kód.

vory. Na displeji bude zobrazena informace o pﬁesmûrování.

5. Vytoãte poÏadované telefonní ãíslo.

3.

.
Va‰e hovory budou pﬁesmûrovány jestliÏe neodpovíte v nastave-

Poznámka: Soukromé hovory nelze pﬁepojit na jinou stanici.

ném ãase.
Poznámka: V závislosti na konfiguraci systému byste mûli mít moÏnost pﬁesmûrovat hovory na externí linku.

Ve Va‰í nepﬁítomnosti

Pﬁesmûrování hovorÛ na jiné ãíslo pﬁi obsazené
lince nebo ve Va‰í nepﬁítomnosti
1. Vytoãte kód funkce „Pﬁesmûrování pﬁi obsazené lince nebo neodpovídání“ (Forward on busy or no reply).

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

2. DrÏte se pokynÛ, vytoãte ãíslo, na které chcete pﬁesmûrovat hovory. Na displeji bude zobrazena informace o pﬁesmûrování.

bilní telefon, pﬁípadnû na jinou stanici, jako je spojovatelka nebo
Va‰e partnerská stanice.

3.

1.

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

(software verze R3) nebo vytoãte kód funkce
„OkamÏité pﬁesmûrování“ (Immediate forward).

.

nost pﬁesmûrovat hovory na externí linku.

2. Potom vytoãte ãíslo telefonu, na kterém chcete pﬁijímat pﬁíchozí
hovory. JestliÏe chcete pﬁesmûrovat hovory na externí linku, ne-

Pﬁesmûrování Va‰ich hovorÛ z jiné stanice

zapomeÀte vytoãit nejprve ãíslo, které je naprogramováno pro
vnûj‰í telefonní linku (napﬁíklad 0).

Pﬁesmûrování Va‰ich hovorÛ ze stanice, na které

Na displeji bude zobrazeno potvrzení pﬁesmûrování.
3. Po dvou sekundách nebo po stisknutí klávesy

se právû nacházíte
se pﬁepne

Va‰e stanice do klidového reÏimu.

JestliÏe se doãasnû nacházíte v jiné místnosti a chcete, aby byly Va‰e
hovory pﬁesmûrovány k Vám:

Na displeji bude zobrazeno, Ïe hovory jsou pﬁesmûrovány, a telefonní ãíslo pﬁesmûrování.

1. Ze stanice, u které se nacházíte, vytoãte kód funkce „Vzdálené
pﬁesmûrování“ (Remote forward).

Poznámka: V tomto okamÏiku mÛÏete normálnû telefonovat, ale pﬁí-

2. Potom podle pokynÛ vytoãte ãíslo své stanice.

chozí hovory budou pﬁesmûrovány.

3.

Pﬁesmûrování hovorÛ na partnerskou stanici

Pﬁesmûrování hovorÛ z libovolné jiné stanice

Partnerské ãíslo mÛÏe b˘t ãíslo jiné stanice, hlasové schránky nebo

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

ãíslo pageru.

ci firmy):

- Va‰e stanice bude neaktivní.

JestliÏe máte nadefinovánu partnerskou stanici (podrobnosti naleznete v „Zmûna partnerské stanice“), mÛÏete na ni pﬁesmûrovat pﬁí-

1. Vytoãte kód funkce „Vzdálené pﬁesmûrování“ (Remote for-

chozí hovory následujícím zpÛsobem:
"

"
"

pﬁesmûrovat, jestliÏe nestihnete odpovûdût bûhem nastaveného
ãasu.
okamÏité pﬁesmûrování pﬁi obsazené lince.
kombinace v˘‰e uveden˘ch pﬁesmûrování.

Stisknûte odpovídající naprogramovanou klávesu. Pﬁípadnû vytoãte

ward).
2. Potom podle pokynÛ vytoãte ãíslo stanice, na kterou budou pﬁesmûrovány hovory.
3. Vytoãte ãíslo stanice, z níÏ budou hovory pﬁesmûrovány.
4.

.

Pﬁesmûrování hovorÛ do hlasové po‰ty*

kód odpovídající funkce.
1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte
Pﬁesmûrování hovorÛ na jiné ãíslo ve Va‰í nepﬁítomnosti
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kód poÏadovaného typu pﬁesmûrování.

2. Potom vytoãte ãíslo hlasové po‰ty Va‰í firmy.

Kontrola vzkazÛ pro zpûtné volání

3.

Blikající svítivá dioda tlaãítka

- Va‰e stanice bude neaktivní.

Vám oznamuje, Ïe máte no-

v˘ vzkaz.
*Tato funkce je závislá na konfiguraci Va‰eho systému.
1

a potom

Zru‰ení pﬁesmûrování

, objeví se první zpráva.

Pro zavolání tomuto úãastníkovi
Pro dal‰í zprávu

Z vlastní stanice

.

.

Pro návrat na pﬁedcházející zprávu

.

1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte
kód funkce „Zru‰ení pﬁesmûrování“ (Forward cancellation).
2.

, Va‰e stanice bude opût dostupná pro pﬁíchozí hovory.

Poznámka: Vzkazy pro zpûtné volání jsou vymazány po jejich vykonání i v pﬁípadû, Ïe druhá strana neodpoví na volání.
Vzkazy budou vymazány také stisknutím tlaãítka

.

Z interní stanice, která pﬁijímala pﬁesmûrování
Uzamãení klávesnice stanice
1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte

nebo pﬁípadn˘m zmûnám v nastavení.

kód funkce „Zru‰ení Následuj mû“ (Cancel follow me).

Stisknûte odpovídající naprogramované tlaãítko nebo vytoãte kód

2. Potom vytoãte ãíslo stanice, která byla pﬁesmûrována.
3.

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

funkce „Uzamãení klávesnice“ (Padlock).

.

Pro odemãení klávesnice zopakujte stejn˘ postup jako pﬁi zamykáZ libovolné jiné stanice v rámci firmy

ní. Po v˘zvû vytoãte svÛj osobní kód.

1. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte

Pﬁesmûrování hovorÛ z Va‰í stanice na Vá‰ pager

kód funkce „Zru‰ení vzdáleného pﬁesmûrování“ (Cancel remo-

Díky této funkci budete k zastiÏení kdekoli v budovû.

te forward).
1.

2. Potom vytoãte ãíslo stanice, která byla pﬁesmûrována.
3.

(software verze R3) nebo vytoãte kód funkce
„OkamÏité pﬁesmûrování“ (Immediate forward).

.

2. Vytoãte ãíslo svého pageru.
Poznámka: Pﬁi kaÏdém programování nového pﬁesmûrování je zru-

Na displeji bude zobrazen pﬁíjem.

‰eno pﬁedcházející pﬁesmûrování.
Odpovûì na signál z pageru (pokud je Vá‰
Selektivní pﬁesmûrování

systém pﬁipojen na paging)

Ve vícelinkovém reÏimu mÛÏete mít jedno hlavní a jedno nebo více

JestliÏe se nacházíte mimo Va‰i kanceláﬁ a zazní Vám signál z pa-

sekundárních ãísel. Hovory na hlavní ãíslo a na sekundární ãísla mo-

geru, mÛÏete pouÏít libovolnou telefonní stanici ve firmû.

hou b˘t pﬁesmûrovány na rÛzné stanice.
1. Vytoãte kód funkce „Odpovûì na signál pageru“ (Paging reply).
1. Pokud máte naprogramováno tlaãítko
SelSLi

vání hlavního ãísla) nebo

SelPli

(pﬁesmûro-

(pﬁesmûrování sekun-

2. Potom vytoãte ãíslo své stanice. Budete spojeni s osobou, která
Vám poslala signál na pager.

dárního ãísla) nebo vytoãte kód odpovídající funkce.
2. Vyberte poÏadovan˘ druh pﬁesmûrování.

Volání na poslední nezodpovûzen˘ hovor

3. Vytoãte ãíslo, na které bude linka pﬁesmûrována.

Na poslední nezodpovûzen˘ hovor mÛÏete odpovûdût i v pﬁípadû,

4.

Ïe neznáte telefonní ãíslo osoby, která se s Vámi pokou‰ela spojit.

.
SelPli

Pro zru‰ení pﬁesmûrování

nebo

SelSLi

a dále

postupujte jako pﬁi „Zru‰ení pﬁesmûrování“.

1. Zvednûte sluchátko.
2. Stisknûte odpovídající pﬁedprogramované tlaãítko nebo vytoãte
kód funkce „Volání na poslední nezodpovûzen˘ hovor“ (Last

Kontrola zaznamenan˘ch vzkazÛ

caller call back).

Blikající svítivá dioda tlaãítka

Po krátké pauze bude vytoãeno poÏadované ãíslo.

Vám oznamuje, Ïe máte no-

v˘ vzkaz.
a potom
prÛvodce.

2

. Dále se drÏte pokynÛ hlasového

Kontrola ISDN hovorÛ
Ve Va‰í nepﬁítomnosti mÛÏe b˘t zaznamenáno aÏ 16 zpráv z ISDN
linek.
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Ikona odpovídající tlaãítku

ISDN

Vás upozorní na zaznamena-

nou zprávu.
ISDN

. Na displeji se zobrazí, kolik máte pﬁijat˘ch zpráv.

Pro kontrolu zpráv

. Na displeji je zobrazeno ãíslo vo-

lajícího.
Pro zavolání na toto ãíslo

.

Pro pﬁeãtení dal‰í zprávy

.

Pro uloÏení zprávy

29 interních úãastníkÛ a úãastníkÛ z veﬁejné telefonní sítû vãetnû
sebe.
NEP¤IDùLENÉ NOâNÍ HOVORY
Tato funkce umoÏÀuje zodpovûzení pﬁíchozích hovorÛ v nepﬁítomnosti spojovatelky.
NOâNÍ SLUÎBA

.

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

Poznámka: JestliÏe zavoláte úãastníkovi, kter˘ Vám neodpoví, bude
zpráva uloÏena.

povûzení hovoru libovoln˘m pracovníkem firmy.
OSOBNÍ KÓD (Heslo)

Kontrola seznamu interních hovorÛ
Ve Va‰í nepﬁítomnosti mÛÏe b˘t zaznamenáno aÏ 10 zpráv z interních linek.
Ikona odpovídající tlaãítku

Vás upozorní na zaznamena-

nou zprávu.
. Na displeji se zobrazí, kolik máte pﬁijat˘ch zpráv.
Pro kontrolu zpráv

.

Dal‰í podrobnosti naleznete v „Kontrola ISDN hovorÛ“.

Tento kód se chová jako heslo pro zabezpeãení pﬁístupu k naprogramovan˘m funkcím a pro uzamãení klávesnice (implicitní hodnota je 0000).
OSOBNÍ SEZNAM
Seznam obsahující telefonní ãísla, která jsou pouÏívána pouze uÏivatelem stanice.
PARKOVÁNÍ HOVORÒ
Tato funkce umoÏÀuje pﬁidrÏení hovoru a jeho vyzvednutí na libovolné kompatibilní stanici.

Glosáﬁ

P¤EPOJENÍ HOVORU
Tato funkce umoÏÀuje pﬁepojení hovoru na jinou stanici v rámci Va‰í
firmy.

DECT
Evropsk˘ standard pro digitální bezdrátovou telekomunikaci.
Stanice DECT: bezdrátov˘ telefon (Alcatel 4074 nebo podobn˘), kter˘ vyhovuje tomuto standardu.
ISDN
Digitální síÈ s integrovan˘mi sluÏbami.
JEDNOLINKOVÁ STANICE
Telefonní stanice, která má pouze jednu linku (Ïádné tlaãítko linky).
KLÁVESA LINKY
Klávesa, která Vám zpﬁístupní linku.
KONFERENCE
Konference umoÏÀuje soubûÏn˘ hovor s dal‰ími dvûma úãastníky.
MAKLÉ¤SKÉ HOVORY
Funkce, která umoÏÀuje drÏet dva hovory, mezi nimiÏ se mÛÏete
pﬁepínat.
NAPROGRAMOVANÁ KONFERENCE
V pﬁednastaveném ãase mÛÏete pﬁipojit do telefonní konference aÏ
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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 danné skupiny, která
není obsazená.
SKUPINOVÉ VYZVEDNUTÍ HOVORU
Funkce, která umoÏÀuje libovolnému úãastníkovi skupiny vyzvednout
hovor vyzvánûjící na jiné stanici v rámci skupiny.
SPOJENÍ ALPHAPAGE
Spojení se sluÏbou zpráv Alphapage.
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.

VÍCELINKOV¯ TERMINÁL
Stanice, která má alespoÀ dvû linky (nejménû dvû klávesy linek).
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 vyuÏijete 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 slabé 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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