Uživatelská příručka

Dotyková širokoúhlá obrazovka LCD

Pomocí šipek nahoru
a dolů můžete
posouvat stránku
nahoru a dolů
a prohlížet informace,
které se zrovna na
stránce nezobrazují.

Jeden
3,5mm
konektor
náhlavní
soupravy

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.




Tlačítka s pevně nastavenými funkcemi
Rychlý přístup k hlavním funkcím telefonu

Interphony / Tlačítko

Historie a služby zasílání zpráv .
Zmeškané hovory.

Úprava hlasitosti zvuku

Aktivujte nebo deaktivujte
virtuální klávesnici. Přístup k funkci
vytáčení podle jména.

Ztlumit.

Zvukové služby (handsfree,
telefon nebo náhlavní souprava).
Přijmout hovor.
Historie a služby zasílání

enterprise.alcatel-lucent.com

OpenTouch™ Connection for 8082



otevřít nabídku Nastavení
zařízení.

zpráv.

Hlavní stránka Hlavní stránka.

Telefon Bluetooth®
Vyvěsit/Zavěsit




Hlasitý/Tichý režim:
Krátká následná stisknutí pro změnu úrovně
hlasitosti sluchátka (3 úrovně)
Režim ztlumení hovoru lze aktivovat nebo
deaktivovat dlouhým stisknutím

Pomocí tohoto tlačítka potvrdíte výběr, zadané údaje atd
Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí krok
Pomocí tohoto tlačítka přiřazeného ke klávesnici můžete přepínat mezi číselníkem a klávesnicí
s písmeny.



Ikona příchozího hovoru /Ikona probíhajícího hovoru



Ikona přidržení hovoru

Tlačítko Opakovaná volba: přístup k funkci „Opakovaná volba“.
Tlačítko Zprávy pro přístup k různým druhům pošty : Toto tlačítko
bliká, pokud jste obdrželi novou hlasovou zprávu, textovou zprávu
nebo požadavek zpětného volání, případně svítí, pokud máte
zmeškané hovory. Pokud nesvítí, můžete jeho prostřednictvím
přistupovat k různým službám zpráv.
Tlačítko Ukončit: slouží k ukončení hovoru nebo návratu do
pohotovostního režimu (svítí červeně, pokud je linka obsazena nebo
pokud procházíte nabídky).
Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2) : Dioda svítí, když je
funkce připojená k tlačítku aktivní .K těmto tlačítkům lze přiřadit
servisní nebo přímý hovor.

Přijmout hovor

Přidržení hovoru

Uživatelská příručka

Použijte jeden z následujících způsobů:
 Zvedněte sluchátko





Nebo
Vyberte ikonu „příchozí hovor“

Prijmout volani

Naprogramovat tlačítka pro osobní stránku nebo přídavný
modul

účastníka
Nebo

Volit číslo

Ignorování hovoru / Ukončení hovoru





Záložka "osobi"
Stiskněte požadované naprogramované tlačítko hovoru.

Odstranit naprogramované tlačítko

Použijte jeden z následujících způsobů:
 Novy hovor
 Číslo, na které chcete volat, přímo vytočte
 Zadejte příjemení a iniciály* nebo příjmení a jméno* vašeho
účastníka
 Tlačítko Opakovaná volba
 Naprogramované linkové tlačítko



Záložka "nabíd."




Vyberte tlačítko, které chcete odstranit.

Zrušení druhého hovoru a obnovení prvního:

•
•

Příjem druhého volání během konverzace



Linkové tlačítko, jehož ikona bliká

Prijmout volani

Přepínání mezi hovory


Vyberte čekající kontakt.



Stisknutí programovatelného tlačítka (F1 nebo F2)
Rychla volba
Programování čísla
Me sluzby
Programování funkce
Postupujte dle instrukcí zobrazených na displeji

Uskutečnění druhého hovoru během konverzace

Perso

klav.

Nastaveni

Telefon

Deaktivovat

•

Deaktivovat predavani

Nerušit

Programování tlačítka se zkrácenou přímou volbou (Tlačítka
F1 a F2 )

Použijte jeden z následujících způsobů:
 Zavěšeno


Použijte jeden z následujících způsobů:
 Informace vyp.

Konverzace s prvním účastníkem je obnovena.

Zrušení všech přesměrování

Záložka "osobi"
Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat
Postupujte dle pokynů na displeji.






Okamz.pred.VM



Použijte jeden z následujících způsobů:
• Číslo, na které chcete volat, přímo vytočte
Zadejte příjemení a iniciály* nebo příjmení a jméno* vašeho

Přesměrování hovorů do hlasové schránky

Volání přes naprogramovaná tlačítka volání



•

enterprise.alcatel-lucent.com

Blok. (Obecne pridrzeni : pro vyzvednutí odloženého hovoru z
kteréhokoliv telefonu v rámci systému. )
Zablokovat

Tlačítko volba doč. uloženého čísla

•

OpenTouch™ Connection for 8082



Prohlížení hlasové schránky

Nerusit

Vyberte požadovaný jazyk.
•

Záložka "nabíd."

Nastaveni

Telefon

Jazyk

Nastaveni

Telefon

Vyzvaneni

Nastaveni

Telefon

Heslo

Nastaveni

Telefon

Úvodní stránka

Volba melodie
•

Záložka "nabíd."

Zmena hesla
Program klav.

Odstranit

Str.

•

Záložka "nabíd."

Zvolte hlavní stránku
•

Záložka "nabíd."

Přepojení hovoru

Odeslat textové zprávy

V průběhu konverzace





Volba dalšího účastníka během hovoru

Prepojeni

Konference
Při hovoru s jedním z účastníků je hovor s druhým účastníkem
odložen
•

Konference

Odesílání signálů DTMF



Posl. DTMF

Odeslat čísla
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Text. zpr.

Zadejte cílové číslo
Vyberte typ zprávy.

Odeslat

Přečíst textové zprávy
Svítící dioda upozorňuje na zprávu
•

Nova textova zprava

Cist zpravu

Zamknout/odemknout telefon
•

Záložka "nabíd."

Zamek / Odemknout

