Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel OmniPCX 4400

OK

ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Prevádzkové podmienky
Homologizovaný telefón typu DECT je urèený na pouitie s bezdrôtovou
poboèkovou telefónnou ústredòou (PABX) ALCATEL.
Nasledujúce uívate¾ské pokyny sa musia dodriava, najmä pokia¾ ide o
vyuitie elektromagnetických frekvencií:

- Zariadenia typu DECT môu by pouívané na uskutoènenie spojení
medzi pevnými bodmi iba v prípade, e tieto spojenia nie sú
permanentné a vysielaný izotropný výkon antény je nií ne 250 mW.

- Podmienky pripojenia zariadení DECT k telefónnej sieti musia by
upravené zmluvou s prísluným prevádzkovate¾om telefónnej siete.
Tento telefón je zvlá urèený na pouitie so systémom Alcatel OmniPCX
4400 opísanom v technickej dokumentácii.
Nevystavujte telefón podmienkam, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvni
jeho prevádzkové vlastnosti (dáï, prostredie s vysokou relatívnou
vlhkosou, prané prostredie...).
Bezporuchový chod prístroja nie je zaruèený v prípade, keï je
prevádzkovaný pri teplote okolia niej ne - 10 °C, alebo vyej ne
+ 45 °C.
Nezapínajte a nepouívajte telefón v blízkosti plynov alebo hor¾avých
kvapalín.

Ïakujeme Vám, e ste si vybrali telefón Mobile 100 alebo 200: je to
spo¾ahlivý prístroj, ktorý bol zostrojený tak, aby jeho pouívanie bolo èo
najpohodlnejie..
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Vá telefón

Svetelná kontrolka:
· Bez pokrytia signálom
(Rýchle blikanie)
· Nová správa (Pomalé
blikanie)
- zelený Mobile 100
- èervený Mobile 200

Konektor na
slúchadlá

MARTIN PAUL

· Vymaza znak
· Spä na predolé
menu
· Vymaza celé pole
(dlho stlaèi)

31/08/00

· Zloi
· Spä na hlavný displej
· Zamknú/odomknú
klávesnicu(dlho stlaèi)

· Zapnú / vypnú
vibrátor* (dlho stlaèi)

· Spoloèný zoznam
· Mikrofón

* pod¾a typu

16:30

· Nastavi
hlasitos

· Prístup k MENU
· Výber funkcií
· Potvrdi
· Zdvihnú
· Opakovaná vo¾ba
(dlho stlaèi)
· Prepínanie
hovorov (2
súèasné hovory)
· Zapnú/vypnú
reproduktor
· Zapnú mikrofón
pri funkcii freehand v nabíjaèke

· Zapnú/vypnú (dlho stlaèi)
· Prístup k menu On/Off (1.stlaèenie) na
vypnuntie prístroja, zapnú / vypnú
vibrátor, zapnú / vypnú zvonenie,
zamknú klávesnicu

Podrobnejie informácie nájdete na internetovej adrese www.alcatel.com

4

Displej obsahuje 1 riadok ikon stavov a 3 riadky so 16 abecednými a
èíselnými znakmi. Prístroj Mobile 200 je naviac vybavený displejom a
klávesnicou so zadným osvetlením.
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1. Ikony stavov

Ikony stavov sú zobrazené na hlavnom displeji a informujú o stave
telefónu.

Displej a zobrazované ikony

1. Displej a zobrazované ikony

Stav nabitia batérie
Prijaté správy:
hlasové a textové správy, iadosti o spätné zavolanie a volania
bez odpovede
Prijaté volania bez odpovede (ak nie sú iné druhy správ)
Presmerovanie zapnuté
Zvonenie zapnuté
Vibraèné zvonenie zapnuté (Mobile 200)
Zvonenie vypnuté
Pripomenutie naprogramovaného èasu
Kvalita prijímaného signálu
Doplòujúce poznatky o ikonách stavov môete získa vïaka informáciám
v bublinách (pop-up), ktoré sa zobrazia, keï pouijete navigátor na
hlavnom displeji:
Battery
full power

Stlaèi tlaèidlo

, informácie v bublinách zmiznú.
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2. Ikony MENU

MENU je prístupné z hlavného displeja stlaèením navigaèného tlaèidla

. Umoòuje prístup k vetkým funkciám prístroja.
Zoznamy:
prístup do osobného a spoloèného zoznamu.
Opakovaná vo¾ba:
zavola na jedno zo 6 posledných volaných èísiel.
Presmerovanie:
presmerova hovory.
Pota:
vyzdvihnú si správy a posla hlasové a textové správy.
éf/sekretárka*
Kontrola*
Nastavenie:
nastavi kontrast, zapnú alebo vypnú zvuky, osvetlenie
Sprievodca:
programovanie, zoznam funkcií
Výber jazyka

Nastavenie zvonenia
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Zablokovanie prístroja:
znemoni uskutoènenie odchádzajúceho externého volania
a zmenu nastavených parametrov
Výber systému

Displej a zobrazované ikony

Automatické pripomenutie èasu (budík):
naprogramova èas automatického pripomínania (budíka)

Intalácia (vyhradená intalácia)
* Tieto ikony sú ponúknuté len vtedy, keï sú naintalované aj zodpovedajúce funkcie.
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3. Ikony pri volaní
Zavola
Prija volanie*
Hovor prebieha*
Èakajúci hovor*
Prístup k zoznamom
Prepoji volanie
Prepnú na tónovú vo¾bu
Uskutoèni konferenèný hovor
Doplnkové monosti
Trvanie hovoru

* V prípade, e je súèasne zapojených viac hovorov, ikony sú doplnené symbolmi
zobrazujúcimi jednotlivých úèastníkov.

7

1

4. Ako pouíva tento návod?
Na zobrazenie MENU a na potvrdenie volieb stlaèi krátko
navigaèné tlaèidlo.
Posunú navigaèné tlaèidlo nahor alebo nadol.

Posunú navigaèné tlaèidlo na¾avo alebo napravo.

Poui tlaèidlá klávesnice na zadanie èísiel a písmen.

Dôleité informácie.
Tieto symboly môu by doplnené ikonkami alebo textom. Vetky heslá,
implicitné alebo zosobnené, sa nachádzajú v tabu¾ke hesiel, ktorá sa
dodáva spolu s telefónom.
Funkcie popísané v tomto návode sa týkajú iba telefónov s viacriadkovým
reimom, èo je vopred nastavená konfigurácia pri intalácii mobilu.
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Prvé pouitie

2. Prvé pouitie
1. Nabíja telefón

· Nasadi batériu:

Umiestni batériu do
dráok v smere
vyznaèenom na nálepke

Zasunú ju na doraz

· Nabíja batériu:

Pripoji nabíjaèku do siete a
zasunú telefón do driaka
nabíjaèky

Batéria je nabitá *
Svetelná kontrolka sa rozsvieti a
zobrazí sa ikona batérie

Telefón nabíja pravidelne. Telefón môe by zapnutý i vypnutý.
Ak sa telefón nieko¾ko týdòov nepouíva a zostáva mimo nabíjaèky,
vybra batériu a uloi ju zvlá.
Prístroj Mobile 100 funguje iba s batériami Ni-Mh, prístroj Mobile 200
iba s batériami Li-Ion.
* Nabíjanie batérie trvá 3h alebo 5h pod¾a typu batérie.
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2. Zapnú telefón

MARTIN Paul
31/08/00

Zapnú (dlho
stlaèi)

Poèka nieko¾ko
okamihov (asi 3 sekundy)

16 :30

Telefón je
zapnutý

· Vypnú telefón:

Stlaèi tlaèidlo

2

(dlho stlaèi).

3. Prístup k MENU a výber funkcií

MARTIN Paul
31/08/00

16 :30

Hlavný displej

Potvrdi

Základné menu

· Prístup k funkciám:

Partner
Pretecenie
Heslo

Vybra funkciu v MENU
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Potvrdi

V rámci funkcie sa môete
pohybova vodorovne po
jednotlivých ikonách alebo
zvisle v textových menu
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Telefonova

3. Telefonova
1. Uskutoèni hovor

SMITH John
hovori
Prepoj

Odosla
vo¾bu

Voli èíslo

Ste v spojení

Zloi

Pre odchádzajúci externý hovor je potrebné pred èíslom
volaného úèastníka zada predvo¾bu na prístup k vonkajej sieti.
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2. Prija hovor

BELLER Yves
hovori
Prepoj

BELLER Yves
vola
Odpovedat

Hlási sa hovor

Zdvihnú

Ste v spojení

Zloi

Zvonenie nezaznie v prípade, e:

- je zapnutý vibrátor a zvonenie je vypnuté, na hlavnom
displeji je zobrazená ikona
,
- zvonenie je vypnuté, na hlavnom displeji je zobrazená
ikona
.
Ak je vypnutý vibrátor i zvonenie, bliká svetelná kontrolka.
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3. Vola z osobného zoznamu

SMITH JOHN
WEBER PIERRE

MARTIN Paul
31/08/00

16 :30

Odoslae
vo¾bu

Vybra meno osoby, ktorej
chcete zavola

Navigátor posunú nadol

K svojmu zoznamu sa dostanete aj potvrdením vo¾by Osobný zoznam
vo funkcii
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4. Vola úèastníka pod¾a mena
Meno ?
BELL --------

Stlaèi tlaèidlo
Spoloèný zoznam

Zada meno alebo iniciály
(meno priezvisko) volaného
úèastníka (viï § 6.2)

2 Odpovede

BELL
.Meno
.Inicialy
.Priezv. a Meno

Vybra druh vyh¾adávania
(pod¾a priezviska, iniciál alebo
priezviska a mena)

Potvrdi

BELL Joseph
BELLER Yves

Potvrdi

Vybra elané meno

Odosla vo¾bu

K tejto funkcii je moný prístup aj cez vo¾bu Telef. zoznam
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Telefonova

3

5. Vola jedno zo 6 posledných volaných èísiel
(opakovaná vo¾ba)

Na opakovanú vo¾bu naposledy volaného èísla stlaèi

(dlho stlaèi).

Alebo
Zvoli funkciu Opakovaná
vo¾ba

Potvrdi

WEBER Pierre
SMITH John
0145681721

Odosla
vo¾bu

Zvoli meno alebo
èíslo

3

6. iados spätného volania

Volaný úèastník neodpovedá alebo je obsadené:

SMITH John
je volany
Spätne volanie

Potvrdi funkciu
Spätne volanie

SpVol akcept.

Poiadavka
akceptovaná

Zloi
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4. Riadi viaceré hovory
Niektoré funkcie sa môu vyuíva buï cez textové menu, alebo vo¾bou
ikony navigátorom v pásme s ikonami.
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1. Zavola druhému úèastníkovi (dva súèasné hovory)
Cislo ?

WEBER Pierre
hovori
Prepoj

102 ---------

Odosla
vo¾bu

Navoli èíslo

SMITH John
hovori
Prepoj

Prvý hovor je
automaticky pridraný

4

Zodvihnutím sa
vrátite k prvému
úèastníkovi

Oba hovory zrui
zloením

2. Prija druhý hovor

Poèas telefonovania sa vám snaí dovola druhý úèastník:

BELLER Yves
vola
Odpovedat

Príchod druhého
hovoru signalizuje
nieko¾ko zvukových
znamení

14

BELLER Yves
hovori
Prepoj

Zdvihnú

Prvý hovor je
automaticky pridraný

3. Prepína medzi oboma hovormi

Poèas telefonovania striedavo prepína medzi oboma hovormi:

SMITH John
hovori
Prepoj

WEBER Pierre
hovori
Prepoj

Riadi viaceré hovory

4

Prepnú na
èakajúci hovor

4

4. Prepoji volanie

Uskutoèòuje sa hovor. Súèasne sa druhým volaním spojte s príjemcom
prepojenia, potom:

SMITH John
hovori
Prepoj

Uspesne prepoj.

Prvý hovor je
pridraný

Potvrdi vo¾bu
Prepoj

Úspené prepojenie

Zloi
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5. Poèas vaej neprítomnosti, po vaom
návrate
5

1. Presmerova volania na iné èíslo
(okamité presmerovanie)

Okamz. presmer
00388674526
Presm. zrusene

Zvoli funkciu
Presmerovania

Potvrdi

Systém zobrazí
naposledy uskutoènené
okamité presmerovanie

Potvrdi

Aktivácia presmerovania na rovnaké èíslo
Okamz. presmer
.Presmer. VYP
.Zmena Presmer.
.Naspät

Prog. akcept.

Naspä do
stavu
pokoja

Presmerovanie je
akceptované

Potvrïte aktiváciu presmerovania

Zmena èísla príjemcu presmerovania
Okamz. presmer

Okamz. presmer

.Presmer. VYP
.Zmena Presmer
.Naspät

.Volte cislo
.Osobny adresar
.Telef. zoznam

Zvoli funkciu Zmena
Presmer.

Potvrdi

Zvoli Vo¾te èíslo alebo
pouite zoznamy

Prijemca ?
0130030306-----

Potvrdi

Zada èíslo príjemcu
presmerovania

Prog. akcept.

Presmerovanie je akceptované
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Naspä do stavu pokoja

Potvrdi

2. Presmerova volania na hlasovú potu

Okamz. presmer
Hlasova Posta

Zvoli funkciu
Presmerovania

Potvrdi

Zvoli ikonu Hlasová
pota

Prog. akcept.

Potvrdi

5

Presmerovanie je
akceptované

Naspä do
stavu pokoja

3. Zrui presmerovania

Poèas vaej neprítomnosti, po vaom návrate

5

Okamz. presm. na
01302254
Presm. zapnute

Zvoli funkciu
Presmerovania

Potvrdi

Zrusenie presm
Zrus Nasled.Ma
Zrus Vzd presm

Zvoli ikonu Zruenie
presmerovania

Zobrazenie
naprogramovaného
presmerovania

Presmer. zrus.

Potvrdi
Zruenie
presm

Zruenie
presmerovania je
akceptované

Zloi
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4. Uskutoèni iný druh presmerovania

Je moné uskutoèni presmerovanie, ak je obsadené, ak volaný
neodpovedá,

Okamz. presmer
00388674526
Presm. zrusene

Zvoli funkciu
Presmerovania

Potvrdi

Zobrazenie
naprogramovaného
presmerovania

Presm. pri obs
Oneskor. presm
Presm. Ob/NeOd

Zvoli ikonu Zoznam
presmerovaní

Presm. pri obs
.Presmer VYP
.Zmena Presmer.
.Naspät

Potvrdi vo¾bu Presmer.
VYP pri presmerovaní na
rovnaké èíslo

18

Alebo

Zvoli druh presmerovania,
potom potvrdi

Presm. pri obs
.Presmer. VYP
.Zmena Presmer.
.Naspät

Zvoli Zmena Presmer. a
potvrdi zmenu èísla príjemcu

5. Vyzdvihnutie správ zanechaných poèas vaej neprítomnosti

· Hlasové správy
2 Nove hlas sp

Sledova
pokyny
hlasového
sprievodcu

Potvrdi pre prístup
k hlasovým správam

Zvoli funkciu Správy

· iadosti o spätný hovor

Poèas vaej neprítomnosti, po vaom návrate

5

Máte monos vyzdvihnú si správy zanechané poèas vaej
neprítomnosti: hlasové správy, iadosti o spätné zavolanie, textové
správy, zoznam vnútorných a vonkajích volaní.

2 Spätne Hovor

Zvoli funkciu Správy

Potvrdi

Zvoli ikonu iadosti
o spätný hovor

WEBER Pierre
1/2

Potvrdi

Zvoli volanú osobu

Potvrdi

Moznosti
. Vymaz
. SpHovor
. Naspät

Zvoli monos

Potvrdi

Ak pouijete monos SpHovor, iados sa vymae, aj keï volaný
neodpovedá. V opaènom prípade zostane iados v pamäti, a pokým
nepotvrdíte monos Vymaz.
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· Zoznam interných a externých volaní bez odpovede
Do zoznamov interných a externých volaní bez odpovede nahliadnete
rovnakým spôsobom ako do iadostí o spätné zavolanie. Pre prístup treba
zvoli ikony

(externé).

(interné) alebo

· Textové správy
2 Nove Txt spr

Zvoli funkciu Správy

Potvrdi

Zvoli ikonu Textové
správy

WEBER Pierre
01/08/00 08 :30
1/2

Zvoli správu, ktorú si chcete
preèíta

Potvrdi

Potvrdi

Moznosti
.Vymaz
.SpHovor
.Odpoved TxtSpr

Obsah správy
....

Pohyb po stránkach správy

Potvrdi

Vybra si monos

Ak pouijete monos SpHovor, správa sa vymae, ak volaný úèastník
zodvihne. V opaènom prípade zostane v pamäti, a pokým nepotvrdíte
monos Vymaz.
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1. Naprogramova osobné heslo

Na prístup k niektorým funkciám musíte zada svoje osobné heslo:
Heslo ?
* * * *

Zadajte osobné heslo
Prednastavené heslo je 0000

Potvrdi

Osobné nastavenie telefónu

6. Osobné nastavenie telefónu

· Zmeni osobné heslo
Partner
Pretecenie
Heslo

Zvoli funkciu Sprievodca

Zvoli monos Heslo

Potvrdi

Heslo ?
Stare heslo :
....

Potvrdi

Zada svoje osobné heslo alebo
prednastavené heslo 0000

Potvrdi
Heslo ?

Heslo ?

Verifikacia :
....

Nove heslo :
....

Zada nové heslo: 4 èíslice

Potvrdi

Potvrdi nové heslo

Prog. akcept.

Potvrdi

Naspä do stavu pokoja
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2. Vytvori poloku v osobnom zozname

Osobný zoznam môe obsahova maximálne 12 èísiel.

Osobny zoznam
Telef. zoznam

Zvoli funkciu Zoznamy

ALEBO

Volne

Potvrdi prístup k Osobný
zoznam

Potvrdi

MARTIN JACK
SMITH JOHN
BELLER YVES

Potvrdi

Moznosti

Meno ?

PridajEffacer
Naspät

SMITH JOHN
M

N

O

6

Zada meno(*)
(max. 14 znakov)

Potvrdi

Zvoli monos Pridaj

Cislo ?
SMITH JOHN------

0123456789

Potvrdi

Zada èíslo (max. 30 èíslic)

Potvrdi

(*) Na zadanie mena: tlaèidlá numerickej klávesnice zobrazujú písmená postupným
stláèaním. Mrieka v dolnej èasti displeja oznaèuje zvolený znak. Príklad: stlaèi
2-krát za sebou  8 , zobrazí sa písmeno U.

Na vymazanie prípadnej chyby poui tlaèidlo
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3. Zapnú vibrátor alebo zvonenie (Mobile 200)

MARTIN Paul
30/08/00

Dlho stlaèi

MARTIN Paul
16 :30

Vibrátor zapnutý,
zvonenie vypnuté

31/08/00

Dlho stlaèi

16 :30

Vibrátor vypnutý,
zvonenie zapnuté

Osobné nastavenie telefónu

6

Toto tlaèidlo umoòuje rýchle prepínanie medzi vibrátorom a zvonením.

6

4. Osobné zvonenie

· Vybra si melódiu a hlasitos

Zvonenie 1
Zvonenie 2
Zvonenie 3

Zvoli funkciu Zvonenie

Potvrdi

Zvoli si zvonenie pod¾a
svojho výberu

Uroven 1
Uroven 2
Uroven 3

Potvrdi

Zvoli ikonu Hlasitos

Zvýi/ Zníi
hlasitos

Naspä do
stavu
pokoja
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· Rýchle nastavenie osobného zvonenia
Parametre zvonenia mono pod¾a potreby rýchlo nastavi krátkym
stlaèením tlaèidla





a ïalej tlaèidla



.



Switch off
the set?

 Vypnú telefón
 Zapnú/vypnú vibrátor (Mobile 200)
 Zapnú/vypnú zvonenie
 Zapnú/vypnú diskrétny reim (vzostupné zvonenie)
Zapnú zámok klávesnice
Potvrdi

6

vybranú monos.

5. Výber jazyka

Na svojom telefóne si môete vybra jazyk pre displej a hlasových
sprievodcov.
Francuzsky
Anglicky
Nemecky

Zvoli funkciu Jazyk

Potvrdi
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Potvrdi

Naspä do
stavu pokoja

Zvoli jazyk pod¾a svojho
výberu

7. Prísluenstvo
Nabíjaèky
K telefónu sú dodávané rôzne modely nabíjaèiek.

Jednoduchá nabíjaèka Corded.

Kancelárska mini nabíjaèka Basic Desktop.

Kancelárska nabíjaèka pre dve batérie Dual Desktop.

Kancelárska nabíjaèka Voice Desktop s funkciou
free-hand.

· Èas nabíjania:
Mobile 100: ~ 5 h 00
Mobile 200: ~ 3 h 00
Ïalia batéria: ~ 2 h 30

· Charakteristiky sieového adaptéra:
Vstup: 230 V - 50 Hz
Výstup: 12 V DC - 500 mA
Sieové napájanie nabíjaèky musí by v blízkosti prístroja a
¾ahko prístupné, aby mohlo by v prípade potreby ¾ahko
odpojené zo siete.
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Mechanická ochrana telefónu
K dispozícii sú rôzne modely púzdier. Obráte sa na technika
zodpovedného za intaláciu. Pri pouívaní telefónu v exponovanom
prostredí (prané prostredie, prítomnos pár rôzneho pôvodu,
nebezpeèie nárazu pri páde) je nutné pouíva peciálne ochranné
púzdro.
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Záruka
Okrem zákonnej záruènej lehoty sa na tento telefón vzahuje servisná
záruka po dobu jedného roku od dátumu uvedeného na vaej faktúre.
V prípade, e zákonná záruèná lehota vo vaej krajine je dlhia ne jeden
rok, potom platí táto zákonná záruèná lehota.
Pri uplatnení záruky je treba predloi faktúru. Záruka sa nevzahuje na:
pokodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, ktoré nezodpovedá
pokynom v tomto návode, pokodenie alebo poruchy spôsobené beným
opotrebovaním alebo vonkajím vplyvom, napr.: nárazom, pádom,
nadmernou vlhkosou atï., nesprávnou intaláciou, neodborným
zásahom alebo opravou vykonanou subjektom, ktorý nie je autorizovaný
výrobcom, alebo predajcom.
Symbol CE oznaèuje, e tento prístroj vyhovuje nasledujúcim normám a
predpisom:
- 89/336/CEE (elektromagnetická kompatibilita)
- 73/23/CEE (nízke napätie)
- 1999/5/CE (R&TTE)
V súlade s nariadením 1999/5/CE (R&TTE) publikovaným v Úradnom
vestníku Európskej Únie 7.4.1999, predmetné zariadenia pouívajú
harmonizovaný frekvenèný rozsah DECT a môu by pouívané vo
vetkých krajinách EÚ, vo vajèiarsku a Nórsku.
Na prístroje DECT sa nevzahuje záruka na moné ruenie inými
povolenými zdrojmi elektromagnetických vån.

Vyhlásenie o súlade s normami
Spoloènos
ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
32, avenue Kléber
92707 Colombes Cedex - France
vyhlasuje, e niie uvedené výrobky vyhovujú hlavným poiadavkám
nariadenia 1999/5/CE vydaného Parlamentom Európskej Únie a
Európskej Rady.
ALCATEL Mobile 100 Reflexes
ALCATEL Mobile 200 Reflexes
ALCATEL Mobile 200 Ex Reflexes
Platnos vyhlásenia o súlade s normami sa nevzahuje na prístroje, na
ktorých bol vykonaný akýko¾vek nedovolený zásah. Kópiu originálu
vyhlásenia o súlade s normami si mono písomne vyiada na adrese:
ALCATEL BUSINESS SYSTEMS
Technical Services - Customer Care
1, rue du Dr. A. Schweitzer
F - 67408 Illkirch - France
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Podrobnejie informácie
nájdete na internetovej
adrese www.alcatel.com

Copyright © ALCATEL 2001. Vetky práva vyhradené.
V záujme uívate¾ov si firma Alcatel Business Systems vyhradzuje právo na zmenu
technických parametrov svojich výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia.
ALCATEL - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185
Ref. : 3BA 19602 SKAA Ed. 01
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