LED
Telefon (pouze pro telefon IP
Touch 8068 je také k dispozici
bezdrátový telefon Bluetooth®)

 Bliká modře: příchozí volání
 Oranžová bliká: alarm

Hlavní stránka
Obsahuje několik řádků a stránek s informacemi o hovorech
a funkcích dostupných po stisknutí tlačítek přiřazených
k popiskům na displeji (10 tlačítek v případě telefonů
8068/38/39 a 6 tlačítek v případě telefonů 8028/29).
 Záložka “nabíd.“: Obsahuje soubor funkcí a aplikací
dostupných pomocí připojených symbolových tlačítek.
 Záložka “osobi“: Obsahuje programovatelná linková tlačítka a
také tlačítka přímého volání.
 Záložka “info“: Obsahuje informace o telefonu a stavu funkcí:
jméno, telefonní číslo, počet zpráv, stav návratu, upozornění
na schůzku, &hellip.
 Přesměrování telefonů: Stisknutí tlačítka s touto ikonou
umožňuje naprogramovat nebo změnit přesměrování telefonů.

Jeden 3,5mm konektor náhlavní
soupravy
Funkční tlačítka
Upravitelný a stabilní stojan

Znaková klávesnice
Navigační tlačítko

Funkční tlačítka
Ztlumit a intercom.
Hlasitost sady handsfree, náhlavní sady nebo sluchátka. Úprava kontrastu
obrazovky.
Zvukové služby (handsfree, telefon nebo náhlavní souprava).
 Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2): Dioda svítí, když je funkce
připojená k tlačítku aktivní. K těmto tlačítkům lze přiřadit servisní nebo
přímý hovor.
 V „zabezpečeném“ režimu jsou naprogramovaná funkční tlačítka
zakázána.
Tlačítka F1 a F2 jsou tlačítka linky.

 Tlačítko OK: Umožňuje potvrdit jednotlivé volby a možnosti během
programování nebo konfigurace
 Navigátor Vpravo - Vlevo: Slouží k přesunu z jedné stránky na druhou
a zobrazení informací o aktuálních hovorech (probíhající hovor, přidržené
hovory, příchozí hovor).
 Navigátor Nahoru - dolů: Umožňuje zobrazit obsah stránky
 Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí krok.
 Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na domovskou stránku (dlouhé stisknutí)
Ikony stavů / Linkové ikony
Sluchátka připojena

Ikona příchozího hovoru

Tlačítko Opakovaná volba: přístup k funkci „Opakovaná volba“.

Telefonní přístroj zamknutý

Ikona probíhajícího hovoru

Tlačítko Informace: Slouží k zobrazení informací o funkcích záložky « Nabíd» a
programování tlačítek záložky « Osobní».

Naprogramovaná schůzka

Ikona přidržení hovoru

Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty. Toto tlačítko svítí, pokud
jste obdrželi novou hlasovou zprávu, textovou zprávu nebo požadavek
zpětného volání.

Znaková klávesnice

Přídavný modul

Klávesa hands-free Pro uskutečnění hovoru nebo odpověď na volání bez
zvednutí sluchátka.

Tlačítka pro přesun kurzoru
(doleva, doprava, nahoru
a dolů).

Model 8028 Premium Deskphone nabízí
4 programovatelná tlačítka s kontrolkami LED
a papírovými štítky.
Možnosti telefonu lze podle potřeby rozšířit
pomocí přídavného modulu Premium s prémiovými
10 a 40 tlačítky nebo Premium Smart Display se
14 tlačítky.

Tlačítko UKONČIT K ukončení hovoru.
enterprise.alcatel-lucent.com
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Bezdrátový telefon Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)
Vyvěsit/Zavěsit

Caps lock: psaní textu velkými
písmeny.
Tlačítko Alt: přístup k fialovým
znakům a funkcím.

Hlasitý/Tichý režim:
 Krátká následná stisknutí pro změnu úrovně
hlasitosti sluchátka (3 úrovně)
 Dlouhé stisknutí, aby vás volaný již neslyšel

Tlačítko Enter: potvrzení
upraveného textu.
Tlačítko Backspace: odstranění
jednoho znaku v poli pro
úpravy.

Tlačítko volba doč. uloženého čísla
 Vytočte číslo přímo nebo je vytočte po stisknutí tlačítka
linky (tlačítko pro vyvěšení telefonu nebo Bluetooth
sluchátka nebo tlačítko pro handsfree).

Volání dle jména (Podnikový seznam)
 RCE - Zadejte první písmena jména kontaktu a postupujte
podle pokynů na obrazovce.
 OTCT - Zadejte jméno, jméno či příjmení kontaktu nebo
jeho iniciály a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přijmout hovor
 Vyvěste sluchátko, použijte tlačítko vyvěšení telefonu (nebo
Bluetooth sluchátka), použijte tlačítko pro handsfree nebo
stiskněte tlačítko s ikonou příchozího hovoru.

Ignorování hovoru / Ukončení hovoru

Přepínání mezi hovory

Opakovaná volba
 Dlouhým stisknutím otevřete seznam
posledních 10 vytočených čísel.
 Krátkým stisknutím zavoláte na naposledy
vytočené číslo.

Požadavek zpětného volání na obsazené
lince
 Zpetne volani

Přidržení hovoru
 Blok.

Odesílání signálů DTMF
 MFkod (RCE), Odeslat DTMF (OTCT)
 Odeslat čísla

Ztlumit
Interphony
 Telefon automaticky přijme hovor.
 Před převzetím linky se ozve sekvence
specifických pípnutí.

Uskutečnění druhého hovoru během
konverzace
 Novy hovor

Příjem druhého volání během konverzace
 Stiskněte tlačítko přiřazené k příchozímu
hovoru.

Nerušit

 Stiskněte tlačítko přiřazené k přidrženému
hovoru.

 Stiskněte tlačítko přiřazené k ikoně
přesměrování.
 Nerusit (Nerus.)

Zrušení druhého hovoru a obnovení
prvního:

Odeslat textové zprávy

 Automaticky se vrátíte k předchozímu hovoru.






Přepojení hovoru
 V průběhu konverzace s jedním účastníkem:
 Volat druhý kontakt
 Přepojit hovor

Konference

 Stiskněte požadované naprogramované tlačítko
hovoru.

 Vzkaz
 Cisttext

Informace o telefonu
Osob.

Vymazání naprogramovaného tlačítka





Nastaveni Tlacitka (RCE)
Nastaveni Telefon Prog. klavesy (OTCT)
Vyberte tlačítko, které chcete vymazat.
Postupujte dle pokynů na displeji.

Osob.

Prohlížení hlasové schránky
Přesměrování hovorů do hlasové schránky
 Stiskněte tlačítko přiřazené k ikoně
přesměrování.
 Okamz»hlas.s
 Stiskněte tlačítko přiřazené k požadovanému
typu přesměrovaného hovoru.

Zrušit přesměrování
 Stiskněte tlačítko přiřazené k ikoně
přesměrování.
 Zrusitpres.

Související dokumentace - Další jazykové verze Bezpečnostních a regulačních pokynů a Uživatelské dokumentace naleznete na webu: .
Alcatel-Lucent copyright © 2014–E2013113408 - 8AL90893CSAAed02

Zamknout/odemknout telefon

Nabidka

 Nastaveni
 Nastaveni

Moznosti Jazyk (RCE)
Telefon Jazyk (OTCT)

Nabidka

Volba melodie
 Nastaveni Telefon Vyzvaneni
 Vyzvánění můžete nastavit v následujících
nabídkách: Melodie, Tichý, Pípnutí,
Hlasitost atd.

Nabidka

Nabidka

Úprava hlasitosti zvuku
Vyberte požadovaný jazyk.

Upravte si vaši uvítací zprávu
 Nastaveni
 Schranka
 Uvítání si můžete poslechnout nebo přizpůsobit.
Také můžete nastavit výchozí uvítání.

Info

 Zamek

Upravit naprogramovanou klávesu
 Stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete
upravit.
 Postupujte dle pokynů na displeji.

Vzkaz
Odesl.text
Zadejte cílové číslo
Vyberte typ zprávy, kterou chcete odeslat
(pevně nastavená zpráva, nová zpráva
atd.).

Přečíst textové zprávy

 Volat první kontakt
 Volat druhý kontakt
 Konference (Konf.)

Volání přes naprogramovaná tlačítka volání

enterprise.alcatel-lucent.com
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Tento dokument popisuje všechny funkce systémů OmniPCX Office a OmniPCX Enterprise. Pokud některá z funkcí funguje v jednotlivých systémech různě, je popsána dvakrát. . Popisek
zobrazený na telefonu se liší podle typu telefonu. Tato příručka uvádí popisky pro telefony 8068/38/39. Popisky pro telefony 8028/29 jsou uvedeny v závorce (pokud se liší).

Úprava kontrastu obrazovky
 Nastaveni

Telefon:

Kontrast

Změňte si heslo svého přístroje
 Nastaveni
 Nastaveni

Moznosti Heslo (RCE)
Telefon Heslo (OTCT)

Nabidka

Nabidka

Nabidka

Hlavní stránka
 Nastaveni Moznosti Dom.stranka (RCE)
 Nastaveni Telefon Dom.stranka (OTCT)
 Vybrat výchozí stránku

Nabidka

