Alcatel 4400

OBOZNÁMTE SA S VAŠÍM TELEFÓNOM
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Audio tlačidlá
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Reproduktor:
umožňuje podielať sa viacerým účastníkom na konverzácii
zníženie hlasitosti
reproduktora
alebo slúchadla

2
3

zvýšenie hlasitosti
reproduktora
alebo slúchadla

Displej, ktorý obsahuje jeden riadok a niekoľko stránok, poskytuje informácie o hovore.
Svetelná indikácia, označujúca príjem správ alebo žiadosť o spätný hovor.

4

programovanie Vášho telefónu.

5

ukončenie hovoru alebo programovania.

6

PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ A ZODPOVEDAJÚCE LED INDIKÁTORY
Tlačidlá označené symbolom
sú buď tlačidlá liniek alebo funkčné klávesy s príslušnými LED indikátormi.
V závislosti na softvérovej verzii (R2 alebo R3) je umiestnenie vašich predprogramovaných tlačidiel odlišné.
Jednolinkový telefón
... R2 ...

Viaclinkový telefón
... R2 ...

ISDN

ISDN

Jednolinkový telefón
... R3 ...

Viaclinkový telefón
... R3 ...
L1

ISDN

ISDN

Indikátory LED hovoru alebo funkcií:
Blikajúci LED indikátor:
Prichádzajúci hovor.

L2

Svietiaci indikátor LED:
Hovor sa prebieha.
Hovor je podržaný.
Hovor vo všeobecnom podržaní.

Predprogramované tlačidlá sú:
: prepínanie medzi účastníkmi (jednolinkový telefónny prístroj)
: zrušenie spätného dotazu
: presmerovanie vašich hovorov na iný telefónny prístroj
: krátkodobé uloženie čísla do pamāte
: prístup k rôznym odkazovým službám
: uskutočnenie hovoru pomocou vášho osobného zoznamu
ISDN

: zoznam nezodpovedaných volaní ISDN alebo ISDN hovor
: prepojenie hovoru na iný telefónny prístroj
: automatická voľba posledne volaného čísla

INŠTALÁCIA ŠTÍTKOV NA TELEFÓNE
Vytlačené štítky sú dodávané spolu s telefónom. Mali by byť umiestnené pod krytom programovateľných tlačidiel.
" Vložte plochý nástroj do štrbiny (1 štrbina pre blok tlačidiel).
# Zodvihnite kryt.
$ Vložte vytlačený štítok do príslušnej pozície.
% Umiestnite kryt na svoje miesto.

PRE VAŠE POHODLIE (nastavenie)
NASTAVENIE JASU DISPLEJA

kód funkcie
"Programovanie
kontrastu"

ALEBO
ALEBO
ALEBO
nastavenie jasu uskutočníte
stlačením tlačidla 1, 2, 3 alebo 4

koniec

VÝBER MELÓDIE ZVONENIA A NASTAVENIE HLASITOSTI
ALEBO
nastavenie
hlasitosti

výber zvonenia uskutočníte
postupným stláčaním
(16 možností)

PROGRAMOVANIE VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU

zadať číslo
vyberte tlačidlo, ktoré chcete
naprogramovať (0 až 9, *, #)
zoznam
Čísla osobného telefónneho zoznamu
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VAŠE HOVORY (uskutočňovanie telefónneho hovoru)
• Uskutočnenie hovoru

• Ukončenie hovoru

A
zdvihnúť slúchadlo

ALEBO
vytočiť číslo

ALEBO
tlačidlo linky

zavesiť

USKUTOČNENIE EXTERNÉHO HOVORU

⇒
stlačte tlačidlo 0

požadované číslo

636.899825
volané číslo sa zobrazí

USKUTOČNENIE INTERNÉHO HOVORU

ALEBO
požadované číslo

operátor

VOLANIE POMOCOU VÁŠHO OSOBNÉHO ZOZNAMU

zoznam

⇒

Smith 4001
meno a číslo volanej osoby

VOLANIE POMOCOU SYSTÉMOVÉHO ZOZNAMU

číslo zoznamu

skrátená voľba

OPÄTOVNÁ VOĽBA POSLEDNE VOLANÉHO ČÍSLA
ALEBO
opätovná voľba

⇒

kód funkcie "Opätovná voľba
posledne volaného čísla"

636.899825
volané číslo

VAŠE HOVORY (manipulácia s niekoľkými hovormi)
VOĽBA INÉHO ČÍSLA POČAS HOVORU
ALEBO
priamo voľte iné číslo

zoznam

⇒

prvý hovor je podržaný

číslo z osobného
zoznamu

PRIJATIE DRUHÉHO HOVORU
John Smith

ALEBO
kód funkcie "Konzultácia
čakajúceho hovoru"

meno volajúceho

⇒

prvý hovor
je podržaný

tlačidlo linky,
pri ktorej bliká LED
(multilinkový telefón)

PREPOJENIE HOVORU (počas telefonovania)
ALEBO
telefónne číslo,
na ktoré sa má hovor prepojiť

ALEBO

prepoj
(multilinkový telefón)

PREPÍNANIE MEDZI HOVORMI (TamSem)
ALEBO
TamSem
(jednolinkový telefón)

tlačidlo linky, pri ktorej
svieti LED (multilinkový telefón)

⇒

prvý hovor je podržaný

TROJČLENNÉ KONFERENČNÉ SPOJENIE
Počas konverzácie je neaktívny hovor podržaný:

kód funkcie "3-členný
konferenčný hovor"

zrušenie pomocou
toho istého postupu

⇒

teraz ste obnovili prvý hovor

KÝM STE PREČ
PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA INÉ ČÍSLO (okamžité presmerovanie)

⇒
kód funkcie
"Okamžité
presmerovanie"

presmerovanie je potvrdené
na displeji

telefónne číslo, na ktoré
budú hovory presmerované
čakajte

ALEBO

⇒

spôsob a cieľové číslo
sú zobrazené na displeji

PRESMEROVANIE VAŠICH HOVOROV NA HLASOVÚ POŠTU

kód pre typ
presmerovania

číslo hlasovej pošty

PREZERANIE VAŠICH SPRÁV
Svetelná indikácia príslušnej LED
• hlasová

označuje, že ste prijali správy:

postupujte podľa inštrukcií
hlasového sprievodcu
správa
• spätný hovor

⇒
správa

na displeji sa zobrazí číslo
účastníka, ktorý požiadal
o zavolanie

spätný hovor

INÉ FUNKCIE
ZRUŠENIE PRESMEROVANIA Z VÁŠHO TELEFÓNNEHO PRÍSTROJA

kód funkcie "Zrušenie
presmerovania"
ŽIADOSŤ O AUTOMATICKÝ SPÄTNÝ HOVOR, AK JE INTERNÉ ČÍSLO OBSADENÉ

číslo obsadené
kód funkcie
"Žiadosť o spätný hovor"
PROGRAMOVANIE FUNKCIÍ NA NEPOUŽITÝCH TLAČIDLÁCH
Zoznam programovateľných funkcií je uvedený vo Vašej užívateľskej príručke.

⇒
ALEBO
výber funkcie

nepoužité
programovateľné
tlačidlo

priame
zadanie kódu
alebo čísla

Meno: ..............................................................
Číslo faxu: .........................................................
e-mail adresa: ...................................................

Č. telefónu:...............................................
Č. GSM: ...............................................
Č. DECT: ...............................................

Stručný návod na použitie - Ref. 3AK 19526 SKAA Ed. 01
Pozn.: Možnosť využívania niektorých funkcií popísaných v tejto príručke závisí od verzie Vášho
systému a jeho konfigurácie. V prípade akýchkoľvek nejasností obráťte sa na správcu Vášho systému.

