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Obsah návodu na obsluhu
V následujícím návodu na obsluhu jsou popsány nejčastěji používané funkce
digitálních telefonů Avaya řady 1400:1408 a 1416 připojených na komunikační
systém Integral Enterprise. Přehled úplného funkčního menu telefonů je uveden
v kapitole Struktura menu. Návod na obsluhu platí pro standardní obsazení
funkčních tlačítek a při jiném obsazení může být obsluha telefonu odlišná.
S ohledem na vývoj systémového SW, nelze vyloučit pozdější modifikaci
některých funkcí, nebo obsluhy. Vydání návodu na obsluhu platí pro stav
systémového SW: leden 2010
V návodu na obsluhu jsou doplňkové funkce označeny hvězdičkou *. Některé
doplňkové funkce nemusí být v systému aktivovány. Pokud některá funkce není
k dispozici, obraťte se na správce telekomunikačního systému.
Umístění telefonu
Telefon je přizpůsoben klimatickým podmínkám v obytných prostorech. Musí být
chráněn proti nadměrné vlhkosti a před přímým slunečním zářením. Nesmí být
umístěn v blízkosti zdrojů tepla.
Garance
Avaya poskytuje na tento produkt garanci specifikovanou v kontraktu o
dodávkách. Podrobnosti jsou uvedeny na WEBU na adrese:
http://www.avaya.com/support

•
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Použití telefonů Avaya v blízkosti GSM telefonů, nebo jiných radiových zařízení
může způsobit dočasnou poruchu jejich funkce.
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Seznamte se s Vaším telefonem

Seznamte se s Vaším telefonem

Přehled funkcí a tlačítek telefonů

Přehled funkcí a tlačítek telefonů

Digitální telefon Avaya 1408

Digitální telefon Avaya 1416

•

Programovatelná funkční tlačítka (6) jsou připravena pro umístění popisek
nastavených funkcí nebo cílů.
5

•

pokračování

Programovatelná funkční tlačítka (6) jsou připravena pro umístění popisek
nastavených funkcí nebo cílů.
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Seznamte se s Vaším telefonem

Přehled funkcí a tlačítek telefonů
Číslo
označení

Signalizace volání /
zprávy

2

Displej

3

Displejová tlačítka/
Softkeys

4

OK

5

Výstup/ Phone/Exit
Programovatelná
funkční tlačítka
Přidržení/ Hold
Konference/
Conference
Předání spojení/
Transfer

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pokračování

Název funkce/
Tlačítka

1

Rozpojení/ Drop
Náhlavní souprava/
Headset
Nastavení hlasitosti/
Volume
Vypnutí mikrofonu/
Mute
Hlasitý hovor/
poslech/ Speaker
Opakování volby/
Redial
Protokol volání/
Call log
Telefonní seznam/
Contacts
Avaya menu/ Menu
Zprávy/ Message
Navigační tlačítko

Seznamte se s Vaším telefonem

Význam
LED signalizuje příchozí volání, nebo
nepřečtené zprávy.
Displej (telefony:1408 3-řádkový;1416 4řádkový) zobrazuje v klidu telefonu datum a čas
a informace o statusu telefonu. Při sestavování
spojení číslo volaného, doplňkové informace o
spojení a aktuální významy displejových
tlačítek.
Displejová tlačítka umožňují aktivovat potřebné
funkce při sestavování spojení. Aktuální význam
displejových tlačítek se podle fáze spojení
zobrazuje na odpovídajícím místě na displeji.
Tlačítkem OK se potvrzuje výběr funkce, nebo
údaje v menu.
Návrat do klidového stavu telefonu.
Aktivace/deaktivace funkcí, cílová volba.
(1408:8 , 1416:16 funkčních tlačítek).
Přidržení volání/hovoru (zpětný dotaz).
Připojení účastníka do konference.
Předání spojení jinému účastníkovi.
Rozpojení spojení, návrat k přidrženému
spojení, v konferenci odpojení účastníka.

Přehled funkcí a tlačítek telefonů

pokračování

Signální LED
Ke každému funkčnímu tlačítku jsou přiřazeny 2 signální LED, zelená a
červená. Signalizují status funkcí. Využívají se stavy LED: svítí, nesvítí, nebo
blikání. Vyjímkou jsou funkční tlačítka využitá jako cílová, u kterých je
signalizace LED vypnuta. Podrobnosti jsou popsány v popisu funkcí.
Symboly na displeji
Symboly na displeji informují o statusu telefonu, nebo spojení. Jsou popsány
v následující tabulce.
Počet nepřevzatých volání, # udává jejich počet

Přesměrování volání

Příchozí volání
Příchozí spojení aktivní
Přidržení spojení
Funkční přidržení spojení, např. při sestavování konference

Připojení náhlavní soupravy k telefonu.
Nastavení hlasitosti (±): sluchátka, hlasitého
hovoru/ poslechu, náhlavní soupravy.
Vypnutí mikrofonu lze aktivovat /deaktivovat
podle potřeby kdykoliv během hovoru
Aktivace/deaktivace hlasitého hovoru/poslechu
Stiskem tlačítka a potvrzením OK se opakuje
volba posledního voleného čísla (po 30sec).
Funkce se ruší se stiskem libovolného tlačítka.
V protokolu volání je na displeji seznam
odchozích, nepřevzatých volání a hovorů.
Editace, nebo prohlížení telefonního seznamu

Konference
Přidržení sestavené konference
Výběr menu posunem kurzoru vlevo

Výběr v menu posunem kurzoru vpravo

Výběr v menu posunem kurzoru nahoru/dolů
Avaya menu: Nastavení telefonu.
Připojení na voicemail
Ovládání kurzoru na displeji.
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Obsluha volání

Obsluha volání

Volání z telefonu

Volání z telefonu

V kapitole Volání z telefonu je popsána obsluha při základních službách
odchozího a příchozího spojení.

Automatické zpětné volání (Volaný interní účastník je obsazen, nebo se nehlásí.)
1. Použijte funkční tlačítko Zpětné volání, nebo v menu vyberte bod
Automatické zpětné volání a potvrďte OK.
2. Položte sluchátko.
Jakmile se volaný uvolní, ústředna automaticky připraví nové spojení
na volaného a pak vyzvání Váš telefon.
3. Zvedněte sluchátko, uslyšíte kontrolní vyzváněcí tón, volaný dostává
vyzvánění. Počkejte na přihlášení volaného a můžete hovořit.
4. Mazání zpětného volání:
a) Stiskněte displejové tlačítko Zpětné volání.
b) Vyberte požadované zpětné volání.
c) Stiskněte displejové tlačítko Detail a pak displejové tlačítko Mazání.

Interní/externí volání
1. Volte číslo volaného. Při externím volání je třeba nejdříve volit číslo externí
linky, např. 0 a pak externí číslo.
2. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko Hlasitý hovor/poslech (14).
Volání cílovým tlačítkem
1. Stiskněte příslušné Cílové tlačítko volaného.
2. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko Hlasitý hovor/poslech (14).
Volání ze seznamu volání (Telefonní seznam, Protokol volání, Opakování
volby)
1. Stiskněte tlačítko příslušného seznamu volání (15, 16,nebo 17).
2. Korzorem vyberte v seznamu požadovaný záznam.
3. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte tlačítko Hlasitý hovor/poslech (14).

pokračování

Poznámky:
•
Hledání v Telefonním seznamu se zrychlý zadáním prvních písmen jména volaného.
•
V Protokolu volání je nejdříve třeba kurzorem vlevo/vpravo vybrat příslušný Seznam.

Hlasitý poslech/hovor
Hlasitý poslech umožňuje spoluposlech hovoru osobami v místnosti. Používá se
mikrofon v telefonním sluchátku a reproduktor v telefonním přístroji.
Hlasitý hovor umožňuje hovor bez použití sluchátka. Pro hovorové spojení se
využívají mikrofon a reproduktor v telefonním přístroji.
Během hovoru je možné nastavit hlasitost funkčním tlačítkem +- (12).
1. Volte číslo volaného
2. Stiskněte tlačítko Hlasitý poslech/ hovor (14)
3. Jsou k dispozici následující možnosti:
a) Hlasitý hovor: stiskněte znovu tlačítko (14).
b) Hlasitý poslech: Zvedněte sluchátko.
4. Ukončení spojení: Na konci hovoru stiskněte tlačítko (14)
•
•
•
•

Při volání z telefonu lze také nejdříve zvednout sluchátko a pak volit číslo.
Pokud nemá volaný slyšet Váš hovor, lze vypínat mikrofon opakovaným stiskem
funkčního tlačítka (13):Vypnutí mikrofonu.
Konference tří: Stiskem tlačítka Konference při hovoru a volbou interního čísla
sestaví se po přihlášení volaného konference tří účastníků. Zruší se tlačítkem
rozpojení.
Zřízení cílového tlačítka je popsáno kapitole Nastavení telefonu v Avaya menu.
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Obsluha volání

Systémové služby

Příchozí volání

Přesměrování volání

Příchozí volání je signalizováno vyzváněním a blikáním signální LED (1).
Vyzvánění interních a externích volání je rozlíšeno.
Po zvednutí sluchátka můžete hovořit s volajícím. Volání lze převzít také stiskem
funkčního tlačítka pro hlasitý hovor/poslech.

Volání na Váš telefon lze podle potřeby přesměrovat na jinou přípojku, nebo v
době Vaší nepřítomnosti mohou být volání přesměrována do hlasové schránky.
Jsou k dispozici následující varianty přesměrování:
•
Okamžité přesměrování
•
Podmíněné přesměrování:
a) při obsazení volaného
b) volaný se nehlásí do určité doby, a to buď pro externí, nebo pro interní
volání. Do stanovené doby může se volaný rozhodnout, zda příchozí
volání převezme. Přesměrování nastavuje systémový administrátor.
•
Současné vyzvánění na dvou určených telefonech. Tento typ
přesměrování zřizuje systémový administrátor.
K dispozici je také doplňková funkce Automatické přesměrování, která je
odvozena od časového intervalu.
Aktivace/ Deaktivace přesměrování
1. Stiskněte tlačítko Avaya-Menu
2. V menu vyberte bod Přesměrování volání a potvrďte OK .
3. Vyberte v menu požadovanou variantu přesměrování.
4. Zadejte Cílové číslo přesměrování a potvrďte s OK.
Na displeji se v klidovém statusu telefonu zobrazí informace:
Přesměrování na …
5. Pro zrušení přesměrování vyberte nastavené přesměrování v menu
klidového statusu telefonu a potvrďte s OK.

Převzetí volání na jiném telefonu ( Pick Up)
1. Vyzvání jiný interní telefon:
Sluchátko nechte položené a volte číslo vyzváněného účastníka. Na displeji se
objeví nabídka Převzetí volání.
2. Vyberte bod Převzetí volání a potvrďte s OK.
3. Počkejte na vyzvánění Vašeho telefonu a zvedněte sluchátko.
Přidržení volání/hovoru
Hovor, nebo nepřevzaté příchozí volání je možné přidržet. Během přidržení je
možné např. volat jiného účastníka.
V případě přidržení příchozího volání bliká dál signální LED (1) a vyzvánění se
vypne.
1.
Stiskněte tlačítko Přidržení (7).
2.
Přidržení se zruší stiskem tlačítka Rozpojení (10).
Je možné převzít příchozí volání, nebo se vrátit k přidrženému hovoru.
Zpětný dotaz / Předání hovoru
1.
Stiskněte tlačítko Přidržení (7).
2.
Volte číslo požadovaného účastníka.
Po přihlášení můžete volanému předání hovoru nabídnout, nebo stiskem
tlačítka Rozpojení (10) vrátit se zpět k přidrženému účastníkovi.
3.
Předání hovoru se uskuteční stiskem tlačítka Předání spojení (9), nebo
položením sluchátka.

•

K převzetí volání od určeného účastníka lze využít funkční tlačítko s makrofunkcí, viz
strana 18
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•

K přesměrování na určeného účastníka lze použít funkční tlačítko s makrofunkcí, viz.
strana 18.
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Systémové služby

Systémové služby

Seznamy volání

Telefonní seznam

Zobrazení seznamů volání aktivují funkční tlačítka Opakování volby a
Protokol volání. K výběru seznamu a záznamu volání se používá navigační
tlačítko.
Detail vybraného záznamu, včetně časového údaje a volaného čísla se
zobrazí po stisku displejového tlačítka Detail.
Mazání vybraného záznamu se provádí displejovým tlačítkem Mazání
Volání ze záznamu v seznamu je popsáno na straně 9.

V paměti telefonu pro osobní telefonní seznam může být uloženo max. 268
záznamů. Kromě osobního telefonního seznamu je pro oprávněné účastníky
k dispozici ještě centrální telefonní seznam v ústředně. Procedura využívání
centrálního seznamu je stejná jako pro osobní telefonní seznam.
Nový záznam
1. Stiskněte funkční tlačítko Telefonní seznam.
2. Stiskněte displejové tlačítko Nový.
3. Zapište telefonní číslo.

Protokol volání
V protokolu volání je uložen seznam posledních volání, zvlášť seznamy
odchozích, příchozích, nepřevzatých volání a hovorů. Poslední záznam volání
je v seznamu vždy nahoře.
Typ volání je označen následujícími symboly:
Seznam

Max. počet záznamů

Všechna volání
Nepřevzatá volání
Hovory
Odchozí volání/
Opakování volby

Max. 30 volání
Max. 10 hovorů
Max. 10 volání

(V zadávacím poli Pozn. můžete zapsat poznámku, max. 12 znaků.)

4.
5.

Potvrďte zápis tlačítkem OK.
Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

Editace záznamu
1. Stiskněte funkční tlačítko Telefonní seznam.
2. Vyhledejte záznam, který je třeba upravit a potvrďte OK.
3. Proveďte požadovanou úpravu.
4. Stikněte displejové tlačítko Uložit.
Mazání záznamu
1. Stiskněte funkční tlačítko Telefonní seznam.
2. Vyberte záznam k smazání.
3. Stiskněte displejové tlačítko Více.
4. Stiskněte displejové tlačítko Smazat

Přepsání záznamu ze seznamu volání do telefonního seznamu
1. Vyberte požadovaný záznam čísla v Seznamu volání
2. Stiskněte displejové tlačítko Detail.
3. Stiskněte Navigační tlačítko „kurzor dolů“.
4. Stiskněte displejové tlačítko Více5. Stiskněte displejové tlačítko +Kontakt
6. Zapište jméno k záznamu telefonního čísla.
7. Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

•
•
•
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Hledání v Telefonním seznamu se zrychlý zadáním prvních písmen jména volaného.
Do Telefonního seznamu je možné jednoduchým způsobem přepsat záznamy ze
Seznamu volání ( viz. str. 13).
Záznam telefonního čísla volajícího do Telefonního seznamu během hovoru:
Stiskněte displejové tlačítko +Kontakt.
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Systémové služby

Systémové služby

Partnerské skupiny

SW zámek - PIN

Partnerské skupiny lze zřizovat až do max. počtu 16. telefonů. Cílová tlačítka
v partnerské skupině zjednodušují a urychlují vzájemnou komunikaci partnerů.
Doplňkové služby přesměrování a převzetí volání v rámci partnerské skupiny
usnadňují vzájemnou zastupitelnost partnerů. Služby podporuje zobrazeni
statusu partnerů na displeji a signální LED v partnerských tlačítkách.
Požadovanou konfiguraci Partnerské skupiny v telekomunikačním systému
nastavuje systémový administrátor.

Neoprávněnému použití telefonu je možné zabránit SW zámkem s osobním
tajným kódem PIN. PIN je volitelné 4. – 6. - místné číslo, které nesmí začínat
číslicemi 0 a 1. PIN lze podle potřeby kdykoliv změnit.
K dispozici je také doplňková funkce Automatické blokování odvozená od
nastaveného časového intervalu.
V uzamčeném stavu telefonu lze používat jen následující funkce:
•
Přijímat příchozí volání
•
Interní volání
•
Tísňová volání
•
Aktivovat a deaktivovat přesměrování
Změna PIN
1. Stiskněte funkční tlačítko A, Avaya-menu (18)
2. V menu vyberte bod Blokování a potvrďte OK.
3. Vyberte bod Změna PIN a potvrďte OK.
4. Vyberte bod Staré PIN a zapište aktuální PIN.
Poznámka: Při prvním nastavení musí se zadávat PIN přednastavené ve výrobě
(0000, nebo 000000).

5.
6.

Vyberte bod Nové PIN a zapište nové PIN.
Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

Aktivace zámku
1. Siskněte funkční tlačítko A (18) a potvrďte OK.
2. V menu vyberte bod Blokování a potvrďte OK.
3. Stiskněte znovu tlačítko OK.
Poznámka: Na displeji se zobrazí klidový status telefonu: Telefon blokován

Deaktivace zámku
1. Vyberte v menu statusu telefonu Telefon blokován a potvrďte OK.
2. Zadejte aktuální PIN.
3. Stiskněte displejové tlačítko Hotovo.
Poznámka: Status informace telefonu Telefon blokován se zruší.
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Nastavení telefonu

Nastavení telefonu

Displej/Akustika

Funkční tlačítka

V Avaya-Menu Displej/Akustika jsou k dispozici následující nastavení:

Pro často používané funkce je výhodné použít pro aktivaci programovatelná
tlačítka telefonu. V Avaya-Menu je pro tuto službu k dispozici bod Zřízení
funkčního tlačítka.
Zřízení funkčního tlačítka

•
•
•
•
•

Vyzváněcí a signální tóny (vypnutí,hlasitost,melodie).
Kontrast a jas displeje.
Nastavení jazyku displejových textů.
Nastavení hlasitého hovoru podle umístění telefonu (echo).
Zobrazení čísla a jména uživatele na displeji.

Nastavení Displej/Akustika
1. Stiskněte funkční tlačítko Avaya-Menu.
2. Vyberte bod menu Nastavení a potvrďte OK.
3. Vyberte bod menu Displej/Akustika a potvrďte OK.
Podle typu nastavení mění se dále postup následovně:

1.

Vypnutí/zapnutí tónu
Volte bod menu Nerušit – OK – Vyberte tón – Stiskněte displejové tlačítko ZAP/VYP
– Stiskněte displejové tlačítko Hotovo. Pro nové zapnutí tónu znovu postupujte v
menu a stiskněte znovu displejové tlačítko ZAP/VYP.

2.

Hlasitost tónu (sluchátko,reproduktor, vyzvánění, signální tón, náhlavní souprava)
Volte bod menu Nastavení tónu – OK – Vyberte tón – Funkčním tlačítkem
Nastavení hlasitosti (12) nastavte požadovanou hlasitost (nastavení tónu se
okamžitě nabídne) – Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

3.

Nastavení melodie (interní/externí volání, VIP volání, partnerské skupiny)
Volte bod menu Nastavení melodie – OK – Vyberte typ volání – OK – vybraná
melodie se přehraje.

4.

Nastavení displeje (kontrast a jas)
Volte bod menu Nastavení kontrastu, nebo Nastavení jasu – Navigační tlačítkem
vlevo, nebo vpravo nastavte požadované hodnoty – Stiskněte displejové tlačítko
Hotovo. Pro návrat výrobního nastavení, volte Standardní nastavení, potvrďte OK.

5.

Nastavení jazyku displejových textů
Volte bod menu Změna jazyku – OK – Vyberte požadovaný jazyk - Stiskněte
displejové tlačítko Výběr.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stiskněte funkční tlačítko Avaya-Menu.
Vyberte bod menu Nastavení a potvrďte OK.
Vyberte bod menu Tlačítka a potvrďte OK.
Vyberte bod menu Zřízení funkčního tlačítka a potvrďte OK.
Vyberte funkci, která má být tlačítku přiřazena a potvrďte OK.
Stiskněte tlačítko, které je pro aktivaci funkce k dispozici. Na displeji je krátce
zobrazena původní funkce tlačítka. V případě, že se jedná původně o tlačítko
v Partnerské skupině, musí být nejdříve tato funkce vymazána.
Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

Uvolnění tlačítka (Smazání původní funkce: funkční, cílové, partnerské tlačítko)
V menu tlačítek od bodu 3:
4. Vyberte body menu Zřízení funkčních tlačítek a Zřízení cílových tlačítek a
potvrďte OK.
5. Vyberte body menu Smazání údajů a Smazání cílových tlačítek a potvrďte OK.
6. Stiskněte tlačítko, které má být uvolněno. Zobrazí se krátce původní funkce tlačítka.
7. Stiskněte displejové tlačítko Mazání.
Tlačítko je nyní volné.

Zřízení makrofunkce (Přesměrování a převzetí volání)
V menu tlačítek od bodu 3:
4. Vyberte v menu bod Zřízení makrofunkce a potvrďte OK.
5. Volte typ makrofunkce:
Přesměrování 1; Přesměrování 2; Převzetí 1; Převzetí 2. Výběr potvrďte OK.
6. Zadejte cíle přesměrování, nebo telefonní čísla pro převzetí volání.
7. Stiskněte displejové tlačítko Přiřadit.
8. Stiskněte tlačítko, kterému má být makrofunkce přiřazena. Na displeji se krátce
zobrazí původní funkce tlačítka.
9. Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

Nastavení hlasitého hovoru (Nastavení podle akustických vlastností místnosti)
Volte bod menu Nastavení hlasitého hovoru – stiskněte displejové tlačítko Změnit vyberte vlastnosti místnosti (echo, normální, útlum) – Stiskněte displejové tlačítko
Hotovo – vyberte Hlasitý hovor.

7.

Zápis vlastního čísla a jména na displeji
Volte bod menu Nastavit vlastní číslo – OK – Zadejte jméno a vlastní číslo –
Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

•

Tlačítkový tón zap/vyp
Tón při stisku tlačítka se aktivuje v menu nastavení tlačítek. Volte v menu bod
Tlačítkový tón (vyp) – OK – Stiskněte displejové tlačítko zap/vyp – stiskněte
displejové tlačítko Hotovo. Pro vypnutí tónu nastavte v menu Tlačítkový tón (vyp).
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Nastavení telefonu

Nastavení telefonu

Cílová tlačítka

Menu / Telefony Avaya řady 1400

Často volaná telefonní čísla je výhodné volat cílovými tlačítky. Pro nastavení je
v Avaya-Menu k dispozici bod Zřízení cílových tlačítek:

V následující tabulce je struktura menu telefonů Avaya řady 1400. Jsou znázorněny
první tři úrovně menu. Do nižšího menu se přestoupí potvrzením OK a zpět stisknutím
funkčního tlačítka Výstup (5). V závislosti na aktivovaných službách a použitém
příslušenství může být skutečná struktura menu v některých bodech odlišná.
Poznámky v menu jsou psané kurzivou.

1.
2.
3.
4.

Stiskněte funkční tlačítko Avaya-Menu.
Vyberte bod menu Nastavení a potvrd´te OK.
Vyberte bod menu Tlačítka a potvrďte OK.
Vyberte bod menu Zřízení cílového tlačítka a potvrďte OK.

Nastavení jména a cílového čísla

Základní úroveň menu

V menu cílových tlačítek od bodu 4:
5. Vyberte bod menu Zřízení nového cíle a potvrďte OK.
6. Zadejte jméno a číslo cíle.
7. Stiskněte displejové tlačítko Přiřadit.
8. Stiskněte tlačítko, které má být pro volání cíle použito. Na displeji se zobrazí původní
funkce tlačítka.
9. Stiskněte displejové tlačítko Uložit.

Přesměrování

(Přesměrování Partnerské skup.)

Změna cílového čísla
V menu cílových tlačítek od bodu 4:
5. Vyberte bod menu Editace cílového tlačítka a potvrďte OK.
6. Stiskněte cílové tlačítko, kde má být provedena změna. Zadejte nové jméno a cílové
číslo.
7. Stiskněte displejové tlačítko Uložit

2. úroveň

3. úroveň

⇒ Na…
obsazeno
externí za čas
interní za čas
Double Call
Automatické 1
Automatické 2

⇒ Zápis čísla

Zápis čísla

⇒ Nastavení času
Čas / Datum / Tel. číslo

Termíny

⇒ Změna údajů

Poplatky

⇒ Varianty zobrazení

SW zámek

⇒

(Je-li termín zadán)

⇒ Text

Zadání termínu

Jednorázový, Denně
Zajistí po dohodě servis
Je-li zadán PIN
Telefon zamknout
PIN starý
PIN nový
Změna PIN
⇒ PIN opakovat
PIN uložit
Aut. zamknutí

⇒

Aktivace v časovém intervalu

Zamknout v 00:00 ⇒

Světový čas
Nastavení

•

⇒ Aktuální světový čas
⇒

Možnosti nastavení
jsou uvedeny ve
zvláštní tabulce

Cílové tlačítko lze také jednoduše zřídit s použitím volného funkčního tlačítka. Je-li
telefon v klidu, stiskněte volné funkční tlačítko a zadejte číslo, které má být cílovému
tlačítku přiřazeno.
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Údaje aktuálního času

Nastavení telefonu

Nastavení telefonu

Menu / Telefony Avaya řady 1400
Základní úroveň menu
Nastavení
Displej/Akustika
⇒

Doplňková zařízení

pokračování

2. úroveň
Druhé volání
Nerušit

Nastavení akustiky

Displej

Nastavení kontrastu
Nastavení jasu
Změna jazyku
Nastavení hlasitého
hovoru
Zápis vlastního
čísla/jména

Tlačítkový modul Avaya BM32
Tlačítkový modul BM32 má kapacitu 32 tlačítek. Na telefon 1416 lze připojit dva
moduly BM32. Modul BM32 nelze připojit na telefon 1408.
Tlačítka je možné využít v partnerských skupinách, nastavit jako cílová, nebo
funkční tlačítka, např. pro přesměrování, hotelové aplikace apod. Každému
tlačítku jsou přiřazeny 2 signální LED a popisný štítek.
Požadovanou konfiguraci tlačítkového modulu nastaví systémový administrátor.
Náhlavní souprava
Na telefon je možné připojit drátovou i bezdrátovou náhlavní soupravu podle
doporučení výrobce. Bezdrátovou náhlavní soupravu je potřebné před
připojením aktivovat.
1. Volání z náhlavní soupravy: Po volbě volaného účastnického čísla stiskněte
funkční tlačítko Náhlavní souprava (11).

3. úroveň
Převzetí druhého volání
⇒ Vyzvánění
Signální tón
VIP volání
⇒ Sluchátko
Reproduktor
Vyzvánění
Upozorňovací tón
Signální tóny
Náhlavní souprava
Výběr melodie
Počet jazyků závisí na užitém
⇒ systémovém SW

Poznámka:

2.
3.
Jméno
⇒ Číslo

4.
Zobrazení datum/čas
Tlačítka

⇒

Zřízení cílového tlačítka
⇒
Zřízení funkčního tlačítka
⇒
Zřízeni makrofunkce
Jen pro 1416

Obsazení tlačítek
Tlačítkový tón
Parametry volby
Aplikace
Doplňková zařízení
Zabezpečení dat
Tísňová volání
Zobrazení seznamu volání

⇒

Zřízení nového cíle
Editace cílového tlačítka
Mazání
Nabídka všech dostupných
funkcí
Přesměrování 1,2
Pick Up 1,2
Zobrazení na displeji

5.

Převzetí příchozího volání: Stiskněte funkční tlačítko Náhlavní souprava.
Pokračování v hovoru na telefonu: Zvedněte sluchátko (je možný jen
připoslech). Stisknutím funkčního tlačítka Náhlavní souprava (11) se
náhlavní souprava odpojí a je možné pokračovat v hovoru z telefonu.
Během hovoru lze aktivovat také hlasitý poslech funkčním tlačítkem (14).
Pokračování hovoru na náhlavní soupravě: Stiskněte tlačítko Náhlavní
souprava (11) a položte sluchátko.
Ukončení hovoru: Stiskněte tlačítko Náhlavní souprava (11) a položte
event. také sluchátko.

:

Nastavuje servis

Aktivace
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Referenční údaje návodu: Německý originál: Vydání leden 2010
Překlad Telemont Praha a.s.:1.vydání, květen 2012.

