Uživatelská příručka

Popis telefonu



3,5mm konektor typu jack pro náhlavní soupravu a údržbu



Krátké stisknutí: Snížení hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru (4 kroky) nebo snížení hlasitosti
reproduktoru během konverzace (8 kroků)



Dlouze stisknout: Aktivace/deaktivace ztlumení zvuku



Krátké stisknutí: Zvýšení hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru (4 kroky) nebo zvýšení hlasitosti
reproduktoru během konverzace (8 kroků)



Dlouze stisknout: Aktivace/deaktivace reproduktoru



Spona k zavěření telefonu na opasek sponu můžete sejmout a místo ní umístit kryt, který naleznete
v balení telefonu.



Konektor USB k nabíjení baterie a aktualizaci telefonu.

Střídavé volání



Stisknutím této klávesy rozsvítíte obrazovku telefonu ve stavu nečinnosti.



Vypnout vyzvánění





Zavesit

Pokud je tato funkce nakonfigurována, lze tuto klávesu použít k uzamčení telefonu nebo odeslání
tísňového volání do alarmového serveru. Více informací získáte od správce.



Návrat do předchozí nabídky




Telefon zapněte/vypněte, uzamkněte nebo odemkněte
a aktivujte pohotovostní režim.


Zapnout (dlouze stisknout) ,



Vypnout (dlouhé stisknutí) ,



Zamknout / odemknout telefon ,



Pohotovostní režim (krátké stisknutí).


Přijetí hovoru



Dlouhé stisknutí (funkce závisí na systému):
Opětovné vytočení posledního čísla nebo
přístup k seznamu posledních volaných čísel





Zpět na hlavní stránku.

Vymazat jeden znak



Programovatelná tlačítka (tlačítka F1 a F2)

Vymazání jednoho kompletního pole

Tato klávesa bude mít jiný účinek v závislosti na tom, zda je zařízení v režimu vibrací nebo
vyzvánění. Umožňuje rychlý přístup k úpravám efektu vibrování/zvonění. Viz část o klávese
Zvuk.

 Přístup do MENU
 Přístup do MENU
 Potvrdit
 Navigace
 Přístup k osobní rychlé volbě (Navigační klávesa dolů).
 V nečinném stavu nebo v komunikačním režimu: Přístup k adresáři společnosti

 V komunikačním režimu: Aktivace/deaktivace reproduktoru
 V nečinném stavu Přístup k funkci vyzvánění a vibrací
 Přístup k funkci DTMF během konverzace (Dlouze stisknout).
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 V komunikačním režimu: Aktivace/deaktivace ztlumení zvuku K této klávese není v nečinném
stavu přiřazená žádná funkce.








Svítící zelená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie je úplně nabitá.
Svítící červená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí.
Pomalu blikající žlutá: Událost telefonu, např. nepřečtená zpráva, zmeškaný hovor atd.
Rychle blikající žlutá: Příchozí hovor
Blikající červená: Mimo dosah signálu
Bliká, když je telefon připojený k nabíječce. Oznamuje stejný stav, jako když je telefon
odpojen od nabíječky, s tou výjimkou, že mezi žlutými bliknutími svítí indikátor v závislosti
na stavu nabití telefonu červeně nebo zeleně.

Nabíjení telefonní baterie
Nabíjení telefonu v podstavci na stůl
Postavte telefon na podstavec. Připojte kabel USB k 5V zásuvce na stolním podstavci.
Připojte druhý konec kabelu k adaptéru střídavého napětí. Připojte adaptér ke zdroji
napájení.
Pokud používáte duální nabíječku, vložte telefon do horní zásuvky.

Dokování telefonu pomocí kabelu USB
Připojte kabel USB k zásuvce USB na telefonu. Připojte druhý konec kabelu USB k adaptéru
střídavého proudu nebo ke konektoru USB na počítači.
Telefon můžete také nabíjet pomocí libovolného rozhraní USB, například portu USB na
počítači. Nabíjení ale trvá déle než nabíjení pomocí adaptéru střídavého proudu.

LED



Aby bylo možné telefon Alcatel-Lucent 8242 DECT plně využívat, je třeba mít následující položky: baterii,
adaptér střídavého/stejnosměrného proudu, napájecí zdroj a kabel USB.
Svítící červená: Telefon je připojen k nabíječce a baterie se nabíjí.

Nabíjejte telefon pravidelně. Telefon může být zapnutý i vypnutý. Nepoužíváte-li dlouho telefon a necháváte jej
mimo nabíječku, vyjměte baterii a uložte ji zvlášť.
Doba nabíjení baterie je kratší než 3 hodiny. Pokud telefon nabíjíte pomocí rozhraní USB jiného zařízení namísto
pomocí adaptéru střídavého proudu, doba nabíjení je delší.
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Nastavení:

Ikony stavů

Otevře obecná nastavení telefonu (zvuk kláves, úsporný režim,
upozornění nabíječky, programování kláves F1 a F2 atd.).

Ikony stavů jsou zobrazeny na hlavním displeji a informují o stavu telefonu.
Stav baterie
Přijaté zprávy ve hlasové schránce, texty požadavku na zpětné
volání a nepřijatá volání
Naprogramovaná schůzka
Přesměrování aktivní
Vibrační vyzváněno aktivní
Zvonění zapnuto
Zvonění vypnuto
Kvalita radiosignálu
Reproduktor je zapnutý (při konverzaci).
Zvuk je ztlumený (při konverzaci).
Úsporný režim je aktivován a používán (zelená).
Je aktivován úsporný režim (šedá).
Zmeškané hovory

Manažer/sekretářka
Jazyk:
Volba jazyka

Vytáčení čísel z osobního adresáře (PersSpDial)
Výběr volaného účastníka dle jména (firemní adresář)
Naprogramování osobního seznamu (Os.zkr.volba)
Hovor z historie volání (V historii volání jsou uvedeny všechny
příchozí, odchozí, zmeškané nebo nezodpovězené hovory)
Seznam externích zmeškaných hovorů

Zvonění:
Nastavení vyzvánění
Kalendář:
Otevře kalendář.
Nabídka nastavení alarmu.
Poskytuje přístup ke službám pro potvrzení alarmu.

Seznam interních zmeškaných hovorů
Čtení textových zpráv
Odesílání textových zpráv
Prohlížení hlasové schránky
Odeslání hlasové zprávy jednomu účastníkovi / na seznam
vysílací skupiny
Přesměrování hovorů na jiné číslo

Linkové ikony
Dodatečné informace jsou zobrazovány v přídavných pop-up
menu na hlavním displeji, používáte-li navigační tlačítko:

Přesměrování hovorů do hlasové schránky
Odeslat volbu
Přijetí hovoru

Ikony MENU
MENU je přístupné z úvodního displeje stisknutím tlačítka OK. Umožňuje
přístup ke všem funkcím, které váš systém nabízí. Všechny ikony jsou
popsané za stavu, kdy nejsou zvolené. Ikony se po zvolení zobrazí fialově.

Automatická zpráva, pokud telefon neodpovídá

Přístup k seznamům

Nerušit

Přepnout na tónovou volbu

Zrušení všech přesměrování
Úprava vašeho osobního kódu

Sestavení konference

Správa osobního seznamu a přístup k podnikovému seznamu.

Přesměrování hovorů do hlasové pošty

Opakovaná volba:
Volání posledního vytočeného čísla.
Historie volání

Volba melodie

Zaparkovat externí hovor

Nastavení hlasitosti zvonění:

Další možnosti (Funkce závisí na konkrétním systému.)

Přesměrování hovorů na jiné číslo

Volba jazyka

Přidržet hovor pro ústřednu

Délka a cena hovoru

Přesměrovat

Přístup k funkci vyzvánění a vibrací
Vaše telefonní číslo

Vyzvednutí a odesílání hlasových a textových zpráv.
Odpovědět na volání, určené jinému přístroji.
Naprogramování času připomenutí schůzky.
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Podržené volání

Přepojení hovoru

Seznamy:

Různé druhy přesměrování

Zámek:
Zamk./odemk. sadu.
Přístup ke konfiguraci služeb telefonu (přiřazení, přetečení, heslo,
jméno, číslo atd.)

Funkce

Programování buzení telefonem&tab

Všechny přijaté příchozí hovory
Opakované vytáčení (dlouhým stisknutím)
Odeslat volbu
Přepínání mezi dvěma odchozími voláními

Uzamčení funkcí na terminálu

Ignorování hovoru
Ukončení hovoru

Přístup k nabídce nastavení telefonu (Informace o zařízení ,
Coverage warning , Security , …)

Určit číslo pro přetečení
Zadání přiřazeného čísla
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