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Alcatel Advanced Reflexes

 Displej a displejová tlaèítka

Umo½òuje procházet nìkolika stránkami
displeje a vybrat jeden øádek (spodní øádek
je aktivní automaticky).
Horní øádek

Obsahuje 2 øádky a nìkolik stránek, které slou½í k podávání informací u½ivateli, a také funkce
pøístupné pomocí tlaèítek pøiøazených k linkám displeje.
VolCis

Další stránka

Volba po½adovaného èísla.

Presm

Zamek

Zámek.

Dale»

Pripom

Pøipomenutí.

Telef.

Pøizpùsobení vašeho telefonu.

Vyzved

Vyzvednutí hovoru.

Operat

Programování firemních dat.

 Navádìcí tlaèítko
Umo½òuje:
• pøijímat informace na váš telefon
• programovat tlaèítka

Dolní øádek

Alcatel OmniPCX Office

Pøijetí hovoru

 Navigátor

Pøedchozí
stránka

3

TM

Pøesmìrování telefonu.
Zobrazit více informací, pokud je
potøeba .

neb o

zvednìte
sluchátko

volné ruce
(hands free)

Opakovaná volba
OpkVol

Dalsi

neb o

Svítící dioda
upozoròuje na zprávu

zvolte funkci
"opakovaná volba"

Tlaèítko Mute
vypíná doèasnì
mikrofon

Pro uskuteènìní hovoru, zapnutí slu½by nebo ovládání vašich hovorù.
Ka½dému z tìchto tlaèítek je pøiøazena jedna ikona:

vyberte èíslo ze seznamu posledních
10 odchozích hovorù

Probíhající hovor.

Seznamy

Odlo½ený hovor.
Centrálnì odlo½ený hovor.

Volání úèastníka pomocí jeho jména

Ikony a funkce:
Funkce je zapnuta.

zobrazení identity úèastníka

Funkce vy½aduje akci.
Telefon nebo linka je obsazena.

Pøíposlech:
pro hlasitý poslech hovoru

 Znaková klávesnice

pro sní½ení
pro zvýšení
hlasitosti
hlasitosti
pøíposlechu
pøíposlechu nebo
nebo sluchátka
sluchátka
Volné ruce (hands free):
pro uskuteènìní hovoru nebo
odpovìï na volání bez zvednutí
sluchátka.

Je vybavena krytem,
umo½òuje volání úèastníka
jménem, volání hlasové
pošty a programování. K
telefonu je pøibalen
samolepící štítek "Memo",
který mù½ete vlepit do
vnitøní èásti krytu.

volba
po½adovaného èísla

¤Zamlu

úèastník, kterého voláte,
neodpovídá

Linkové ikony:
Pøíchozí hovor (bliká).

 Zvuková tlaèítka

Hovor

Po½ádání o automatické vytoèení telefonního èísla
interního úèastníka, jeho½ linka je obsazena

 Programovatelná tlaèítka a ikony

Tlaèítko zavìsit
Pro ukonèení hovoru
nebo programování

Predch

Poslat

zadejte první písmena
jména

Pøedprogramovaná tlaèítka funkcí od výrobce:
Pøesmìrování telefonù.

Programování vašeho osobního telefonního
seznamu

Pøístup k rùzným druhùm pošty.
Pøístup do osobního telefonního seznamu.

......

Pøepojení hovoru.
Uskuteènìní ISDN hovoru.

stisknìte displejové tlaèítko

OK

zadejte jméno úèastníka

OK

Other

Zaparkování externího hovoru
zadejte èíslo úèastníka
Záruka a ustanovení

Zobrazení vašeho telefonního èísla

Spoleènost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, ½e výrobek Alcatel
Advanced Reflexes odpovídá podstatným po½adavkùm Smìrnice 1999/5/CE
Evropského parlamentu a Rady.

Pøístup do vašeho osobního telefonního seznamu

Stisknìte dvakrát toto tlaèítko.

Veškeré neautorizované zmìny ve výrobku zrušují toto prohlášení o shodì. Kopie
originálu tohoto prohlášení o shodì vám mù½e být zaslána poštou z adresy:

Telefonujte

navigátor v
seznamu jmen

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Francie
neb o

à3EH21040BZAA010324ïêôä

Helen

zobrazení prvních 10
èísel seznamu

zvednìte
sluchátko

neb o

volné ruce
(hands free)

neb o

naprogramované
linkové tlaèítko

volte po½adované
èíslo

zavolat úèastníky podle
vašeho výbìru

Pøesmìrovat volání
Pøesmìrování telefonu

Pro externí hovory je tøeba pøed èíslem volaného úèastníka
zadat pøedvolbu pro obdr½ení vnìjší sítì.

0155667000
cílová stanice

OK
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Pøesmìrování hovorù do hlasové pošty

Tøíèlenná konference

Smazat

neb o

Hovor

neb o

Pøi hovoru s jedním z úèastníkù je hovor s druhým úèastníkem odlo½en.

Presm

¤Konf

×Konf

smazat zprávu

typ pøesmìrování

tøíèlenná konference

zrušení konference a návrat k
prvnímu úèastníkovi

Pøi návratu zrušte všechna pøesmìrování

zavìšení obou
úèastníkù

Kopie

neb o

odeslání kopie
zprávy

Ulo½ení èísla
neb o

Ulo½ení zobrazeného èísla do osobního seznamu v prùbìhu komunikace:

zavìste

»Rep

......

Pøizpùsobení vašeho telefonu

OK

Nastavení vyzvánìní

V prùbìhu hovoru
vyberte polo½ku ze
seznamu

Vysílání v DTMF volbì
V nìkterých pøípadech hovorù je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, napøíklad v rámci
hlasového serveru, automatického standardního re½imu nebo v pøípadì hovoru na dálku
pøes záznamník. Funkce je automaticky zrušena pøi ukonèení hovoru.

¤DTMF

potvrdit
(2 krát)

Telef.

Zvonen

Pøístup k hlasové poštì

×DTMF

zadejte heslo a poté nahrajte své
jméno podle pokynù, uvedených v
návodu hlasového ovládání

svítící dioda bliká

zapnout

zadejte jméno úèastníka

vypnout

zadejte první
písmena jména

Displ

Osobní kód se pou½ívá pro pøístup k hlasové poštì a pro uzamèení vašeho telefonu.

linkové
tlaèítko

Uzivat

Telef.

Hlas.+

OK

Telef.

Kntrst

postupnì stisknìte

neb o

Ikona

OK

Heslo

Instalace štítku pro pøedprogramovaná tlaèítka

Vyzvednutí druhého hovoru

Tištìný štítek je dodáván s telefonem Mìl by být nainstalován pod pøedprogramovaná
tlaèítka.

Bìhem rozhovoru se vám sna½í dovolat nìkdo jiný.

OK
první hovor je odlo½en

Smith John

jméno nebo èíslo
úèastníka bliká po
dobu 3 sekund

staré heslo
(4 èíslice)

stisknìte tlaèítko volání,
jeho½ ikona bliká

nové heslo
(4 èíslice)

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty
Svítící dioda upozoròuje na zprávu.

Støídavé volání
Bìhem jednoho hovoru mù½ete mít druhý hovor odlo½ený.
Pro pøíjem druhého hovoru:

Hlas

první hovor je odlo½en

zobrazení poètu nových a
starých zpráv

osobní kód

Vzkaz

stisknìte tlaèítko volání, jeho½
ikona bliká

zobrazí se jméno odesilatele, datum, èas a
poøadí zprávy

Pøepojení hovoru
Bìhem rozhovoru mù½ete hovor pøepojit na jinou stanici:
neb o

Predch

neb o

Dalsi

pøepojení hovoru

neb o

Play

Prepoj
volba zprávy podle vašeho výbìru

cílová stanice

postupnì stisknìte

první hovor je odlo½en

Úprava vašeho osobního kódu
volte
po½adované
èíslo

neb o

Telef.

Pokud jste neupravovali vaši hlasovou poštu jinak, osobní
kód je 1515.

Bìhem rozhovoru mù½ete zavolat druhého úèastníka.
neb o

Zvonen

Nastavení kontrastu obrazovky

Volba dalšího úèastníka bìhem hovoru

neb o

Telef.

Hlasová pošta

4
v prùbìhu hovoru

zavolat odesilateli

poslech zpráv

1.
2.
3.
4.

Vlo½te široký nástroj (šroubovák) do mezery (1 štítek na 1 blok tlaèítek).
Zvednìte kryt.
Ulo½te štítek na správné místo.
Vra²te kryt zpátky.

