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Telephone

Telefonní sluchátko
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Navigaèní tlaèítko
Navigátor Nahoru - dolù: umo½òuje procházet 
úvodní stránkou.
Úvodní stránku tvoøí:

• informace o stavu stanice (uzamknutá stanice, 
vrácené volání, …),

• datum a èas,
• funkce programování a konfigurace stanice.

Tlaèítko OK: umo½òuje potvrdit jednotlivé volby a mo½nosti bìhem programování 
nebo konfigurace.

Tlaèítko Zpìt/Ukonèit: slou½í k návratu do pøedchozí nabídky (krátké stisknutí) 
nebo k návratu na hlavní stránku (dlouhé stisknutí). Toto tlaèítko rovnì½ umo½òuje 
opravit vlo½ené písmeno.

KdoJsi 

Zamek 

Nastaveni 

OK

Funkèní tlaèítka a programovatelná tlaèítka

Tlaèítko Informace: umo½òuje získat údaje o pøeprogramovaných tlaèítkách a 
pøístup k programování nebo konfiguraci stanice.

Tlaèítko Seznam: tlaèítko seznamù pro pøístup k vašemu osobnímu seznamu 
(krátké stisknutí) nebo pro volání dle jména (dlouhé stisknutí).

Tlaèítka pøeprogramovaných funkcí a programovatelné tlaèítko:  
Dioda svítí, kdy½ je funkce pøipojená k tlaèítku aktivní. 
Blok 6 tlaèítek tvoøí:

dvì tlaèítka linek,
tlaèítko “okam½ité vrácení nebo zrušení vrácení”,
tlaèítko “konference”,
tlaèítko “pøesun",
tlaèítko pro naprogramování pøímého volání.

Alfanumerická klávesnice

Zvuková tlaèítka

Funkèní tlaèítka

Tlaèítko zavìsit: k ukonèení hovoru.

Tlaèítko volné ruce (hands free)/Reproduktor: pro uskuteènìní 
hovoru nebo odpovìï na volání bez zvednutí sluchátka (Alcatel 4018).

• Svítí nepøerušovanì v re½imu volné ruce (hands free) 
nebo v re½imu sluchátek  (krátké stisknutí).

• Bliká v re½imu reproduktoru (dlouhé stisknutí).
Tlaèítko Interkom/Tajné

• V prùbìhu hovoru: stisknìte toto tlaèítko, aby vás volaný 
úèastník ji½ neslyšel.

• Stanice neèinná: po stisknutí tohoto tlaèítka bude hovor 
automaticky pøijat bez zvednutí sluchátka.

Zvýšení nebo sní½ení hlasitosti reproduktoru, telefonního 
sluchátka nebo zvonìní

Tlaèítko Zprávy pro pøístup k rùzným druhùm pošty:
blikání tohoto tlaèítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou 
textovou zprávu.

Tlaèítko « Opakování »: pro volání posledního odchozího èísla.
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Pøizpùsobení vašeho telefonu

Úprava vašeho osobního kódu  

Uzamknutí/odemknutí telefonního pøístroje 

postupujte dle 
instrukcí 

zobrazených na 
displeji

pro návrat na 
úvodní stránku  

(dlouhé 
stisknutí)

dle instrukcí zobrazených na 
displeji vlo½te heslo a potvrïte*

Nastaveni OK
Muj telefon / 
Moje volby OK

Heslo OK OK

Zamek OK 2

65

3abc def

jkl mno

Nastavení vyzvánìní 

Nastavení kontrastu obrazovky   

Zaparkování externího hovoru

Zobrazení vašeho telefonního èísla

Telefonujte

nastavte konfiguraci zvonìní 
(melodii, hlasitost, re½im,…) podle 
instrukcí zobrazených na displeji

pro návrat na 
úvodní 
stránku
(dlouhé 

stisknutí)

zvìtšit nebo zmenšit 
kontrast

potvrdit pro návrat na 
úvodní stránku  

(dlouhé stisknutí)

zobrazení vašeho 
telefonního èísla

pro návrat na 
úvodní stránku  

(dlouhé stisknutí)

zvednìte 
sluchátko

volné ruce 
(hands free)

naprogramované 
linkové tlaèítko

pøístup do vašeho osobního 
telefonního seznamu

volte po½adované 
èíslo

Pro externí hovory je tøeba pøed èíslem volaného úèastníka 
zadat pøedvolbu pro obdr½ení vnìjší sítì.

Nastaveni OK Muj telefon OK

Zvoneni OK

Nastaveni OK Muj telefon OK

Kontrast OK nebo

OK

KdoJsi OK

nebo nebo

nebo OK nebo 2

65

3abc def

jkl mno
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Pøijetí hovoru

Opakovaná volba

Po½adavek zpìtného volání na obsazené lince

Hlasová pošta

Vyzvednutí zpráv z hlasové pošty
Blikání tohoto tlaèítka signalizuje novou hlasovou zprávu nebo novou textovou zprávu.

Pøesmìrovat volání

Pøesmìrování telefonu

zvednìte 
sluchátko

volné ruce  
(hands free)

(Alcatel 4018)

stisknìte tlaèítko propojené s 
linkou, její½ indikátor svítí 

(Alcatel 4018)

opakované volání 
posledního èísla

volaný úèastník má obsazeno

postupujte dle instrukcí 
zobrazených na displeji

stisknìte tlaèítko 
funkce “vrácení 
hovoru”

stisknìte tlaèítko propojené s 
funkcí “okam½ité vrácení”

navolit èíslo 
stanice pøíjemce

stisknìte tlaèítko ok, pokud 
naprogramování není 
automaticky ulo½eno*

nebo nebo

¤Zpetne vol. OK

Hlas nebo Text OK

nebo Presmerovani OK

OK
2

65

3abc def

jkl mno OK

Pøesmìrování hovorù do hlasové schránky

Pøi návratu zrušte všechna pøesmìrování

Seznamy

Volání úèastníka pomocí jeho jména*

Ulo½ení jména volaného se provádí v prediktivním re½imu. V tomto re½imu lze ka½dé 
písmeno jména ulo½it jediným stisknutím tlaèítka s tímto písmenem.

Programování tlaèítek osobního seznamu

Volání prostøednictvím osobního seznamu

V prùbìhu hovoru

Vysílání v DTMF volbì
V nìkterých pøípadech hovorù je nutné, abyste zapnuli kódy DTMF volby, napøíklad v rámci 
hlasového serveru, automatického standardního re½imu nebo v pøípadì hovoru na dálku 
pøes záznamník. Funkce je automaticky zrušena pøi ukonèení hovoru.

zvolte funkci propojenou s “okam½itým 
pøevodem na hlasovou schránku”

Stisknìte tlaèítko OK, pokud naprogramování není 
automaticky ulo½eno*.

pokud je tøeba, 
potvrïte zrušení 

odkazu

stisknìte tlaèítko funkce 
“vrácení hovoru”

dlouze 
stisknout

zadejte první písmena 
jména

zvolte jméno v 
nabízeném seznamu

postupujte dle instrukcí 
zobrazených na displeji

krátké 
stisknutí

zvolte tlaèítko, které 
chcete naprogramovat 

(0 a½ 9)

krátké 
stisknutí

stisknìte pøímo 
naprogramované
tlaèítko (0 a½ 9)

zvolte volajícího volejte

zvolte funkci propojenou s “vysíláním na hlasových 
frekvencích” 

Presmerovani OK OK

OK

OK

OK

2

65

3abc def

jkl mno nebo OK

¤DTMF nebo Moje sluzby OK

Volba dalšího úèastníka bìhem hovoru
Bìhem rozhovoru mù½ete zavolat druhého úèastníka.

Pøepojení hovoru
Bìhem rozhovoru mù½ete hovor pøepojit na jinou stanici

Tøíèlenná konference
Pøi hovoru s jedním z úèastníkù je hovor s druhým úèastníkem odlo½en.

Záruka a ustanovení

V tomto dokumentu jsou popsány slu½by telefonních pøístrojù v sortimentu Alcatel 4018/4019 
pøipojených k systému Alcatel OmniPCX Office nebo Alcatel OmniPCX Enterprise. Další informace 
naleznete v návodu k obsluze pøístroje 4018 (terminál IP) nebo 4019 (digitální terminál). Obra²te se na 
technického správce.
Pozor: Telefonní pøístroj nikdy nesmí pøijít do styku s vodou¡ K èištìní telefonního pøístroje pou½ívejte 
pouze lehce navlhèený hadøík. Nikdy nepou½ívejte rozpouštìdla (trichloretylen, aceton atd.), hrozí 
nebezpeèí poškození plastového povrchu telefonního pøístroje. Nikdy nepou½ívejte sprejové èistící 
prostøedky.
Receptor telefonního sluchátka mu½e pøitahovat kovové pøedmìty, které mohou být uchu nebezpeèné.

Symbolová tlaèítka nejsou smluvní a lze je zmìnit Nìkteré funkce telefonního pøístroje závisí na 
konfiguraci systému a aktivaci softwarového klíèe.

EC: Spoleènost Alcatel Business Systems tímto prohlašuje, ½e výrobek Alcatel 4018/4019 odpovídá 
podstatným po½adavkùm Smìrnice 1999/5/CE Evropského parlamentu a Rady. Kopii originálu souhlasu s 
podmínkami mù½ete obdr½et prostøednictvím technika provádìjícího instalaci.

V zájmu u½ivatelù si firma Alcatel Business Systems vyhrazuje právo na zmìnu technických parametrù 
svých výrobkù bez pøedchozího upozornìní. Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Všechna práva 
vyhrazena.

* závisí na telefonním systému, obra²te se na technického správce nebo si prostudujte pøíslušný návod 
pro u½ivatele.

první hovor je odlo½en

volte
po½adované 
èíslo

po½adované 
èíslo

naprogramované tlaèítko 
“pøenos”

naprogramované tlaèítko 
“konference”

stejné tlaèítko ke zrušení 
konference a pøevzetí prvního 

volaného

zavìšení obou úèastníkù

2
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3abc def

jkl mno

2

65

3abc def

jkl mno Prepojeni OK

nebo

¤Konference OK nebo

nebo
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