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Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8002/8012 DeskPhone

Other

Popis telefonu

Alfanumerická klávesnice.
Tlačítko k uskutečnění hovoru.
Tlačítko k ukončení hovoru.
Navigační tlačítko k pohybu mezi nabídkami nahoru a dolů, k výběru
nabídky a potvrzení volby..
Tlačítko „C“ slouží k mazání znaků při zadávání čísel nebo písmen. Stejným
tlačítkem se také vrátíte o jednu úroveň zpět.
Návrat na výchozí obrazovku.
Rychlý přístup k hlavním funkcím telefonu.
Tlačítko Ztlumit
Pokud nechcete, aby vás ostatní účastníci slyšeli, stiskněte během
hovoru tlačítko ztlumení.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti reproduktoru, telefonního sluchátka
nebo zvonění
Tlačítko volné ruce (hands free)/Reproduktor: pro uskutečnění hovoru
nebo odpověď na volání bez zvednutí sluchátka.
.
Přístup k funkci hlasové schránky nebo seznamu zmeškaných hovorů.
Širokopásmový reproduktor pro optimální zvuk.
LED
Příchozí nové volání (Bliká).
Trvalý podstavec se sklonem 60 °.
Jeden 3,5mm konektor sluchátek (pouze typ 8012).
Různé konektory umožňující rozšíření telefonu.

Jeden konektor Ethernet 10/100 sloužící k připojení do firemní sítě
a počítače (typ 8002).
 Dva konektory Ethernet 10/100/1 000 sloužící k připojení
do firemní sítě a počítače (typ 8012).
 1 konektor mini-USB pro konkrétní napájecí zdroj AC/DC. Použijte,
pouze pokud telefon vyžaduje vnější napájecí zdroj. Další
informace vám poskytne osoba, která provedla instalaci.
 1 konektor RJ9 k připojení kabelového sluchátka


8AL90878CSAAed01b-1312 R100

Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8002/8012 DeskPhone
www.alcatel-lucent.com

Funkce

Popsané funkce závisí na systému. Více informací získáte od správce nebo osoby, která systém
nainstalovala.
Přijetí hovoru
Odešlete hovor
Výběr volaného účastníka
dle jména (firemní adresář)

• Zavěste sluchátko.
• Klávesa hands-free
• Hovor

Ignorování hovoru
Ukončení hovoru

Uskutečnění druhého
hovoru během konverzace

• Nový hovor
• Z adresáře

Příjem druhého volání
během konverzace

• Zobrazení druhého účastníka
• Zahájit hovor

Střídavé volání (přepínání
mezi dvěma hovory)

• Zobrazení druhého účastníka
• Načíst

Přidržení hovoru

• Pozastavit

Zrušení druhého hovoru a
obnovení prvního:

•
•
•
•

Práce s osobním adresářem
Přístup k osobnímu adresáři
Vytvoření záznamu v
osobním telefonním
seznamu
Změna karty v osobním
adresáři
Odstraňte záznam
Historie volání (V historii
volání jsou uvedeny
všechny příchozí, odchozí,
zmeškané nebo
nezodpovězené hovory)

Aktivace/deaktivace identity
volajícího

•
•
•
•

Nastavení
Telefon
Utajený hovor
Aktivovat

Interphony (V nečinném
stavu)

Omezení spojení s
účastníkem (utajení) (v
průběhu konverzace)

Vytáčení čísel z osobního
adresáře (PersSpDial)

Posílání signálů DTMF

Zobrazení druhého účastníka
Zpět. dotaz vyp.
Zobrazení prvního účastníka
Načíst

• Adresář (V nečinném stavu)
nebo
• Z adresáře; (pokud je sluchátko zvednuté)
•
•
•
•
•

Adresář (V nečinném stavu)
Nový / Změnit / Odstranit
Jméno:
Jméno:
Vytočit podle křestního jména

• Seznam hovorů

Opakované vytáčení
posledního odchozího
hovoru
Přepojení hovoru

• Vyberte stávajícího účastníka
• Přenos do / Přenos

Konference se třemi
účastníky

• Vyberte stávajícího účastníka
• Konference
• Ukončit konf.

Prohlížení hlasové schránky

• Hlasová pošta

přesměrování hovorů na jiné
číslo

• Směrování
• Okamžitě předat
• Zadejte cílové číslo pro přesměrování

Přesměrování hovorů do
hlasové schránky

• Směrování
• Okamž. před VM

Zrušení všech přesměrování

• Směrování
• Deaktivovat

Úprava hlasitosti zvuku (v
průběhu konverzace)
Informace o telefonu

• Kdo jsem?

Volba jazyka

• Nastavení
• Telefon
• Jazyk

Volba melodie

•
•
•
•

Nastavení
Telefon
Zvonění
Melodie

Nastavení hlasitosti
zvonění:

•
•
•
•

Nastavení
Telefon
Zvonění
Melodie

Úprava kontrastu obrazovky

• Nastavení
• Telefon
• Kontrast

Vaše telefonní číslo

• Kdo jsem?

