Digitální telefon T3 Comfort
připojený na telekomunikační server Integral 55

Návod na obsluhu
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Důležitá upozornění a informace

Obsah

Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti
Digitální telefonní přístroje T3 jsou určené k připojení na rozhraní ISDN, nebo
Ethernet/LAN telekomunikačních systémů Integral firmy Tenovis. Komunikační
server Integral 55 zprostředkuje spojení telefonu T3 s veřejnou telefonní sítí.
Pro spojení s veřejnou telefonní sítí má systém Integral 55 k dispozici rozhraní:
analogové a/b, digitální PCM30 a Euro ISDN T0 a T2, která jsou kompatibilní
pro ČR a země EU. Systémové radiové rozhraní Integral standardu DECT/ GAP
lze využívat podle podmínek GL 23/R/2001. Technické detaily pro připojení na
veřejnou telefonní síť jsou k dispozici v systémové dokumentaci.
Základní a doplňkové funkce
Systém Integral 55 rozšiřuje funkce telefonu množstvím nadstandardních aplikací.
Jako typickou výbavu lze uvést IP komunikaci,VoIP, aplikace hlasové pošty,
ACD, Call Center, Kontaktní Centra BCC/CRM, UMS Server atd., a to jak v
lokálních tak i v dálkových sítích.
Popis funkcí uvedený v návodu platí pro standardní obsazení funkčních tlačítek.
Doplňkové, nestandardní funkce telefonu jsou v návodu označeny symbolem: .
Tyto funkce nemusí být v systému k dispozici. Podle potřeby požádejte o jejich
aktivaci servis Tenovis.
EU prohlášení o konformitě
Firma TENOVIS GmbH &Co. KG prohlašuje, že produkt - Telekomunikační systém,
ISPBX, komunikační server INTEGRAL 55, konfigurovatelný v 19“ modulu R1
sestávající z ICS řidicí jednotky, periferních desek, napaječe, systémových
telefonů a integrovaného systému DECT splňuje základní požadavky a ostatní
relevantní předpisy podle směrnice EU 1999/5/EU o vzájemném uznávání
konformity pro radiová a koncová telekomunikační zařízení. Originál prohlášení
o konformitě lze vyžádat:
Ø u výrobce komunikačního serveru Integral 55
TENOVIS GmbH &Co. KG, Frankfurt n/M, na internetové adrese:
http://www.tenovis.com/internet/englisch/shortcut/conformity.htm
Ø nebo u dodavatele komunikačního serveru Integral 55 v ČR
Robert Bosch odbytová s.r.o., Praha; Divize privátních sítí TENOVIS,
na internetové adrese: http://www.tenovis.cz
V současné době nemá výrobce žádné informace o problémech spolupráce
systému Integral 55 s veřejnou telefonní sítí. Vzniknou-li přesto problémy
kompatibility, obraťte se na nejbližší servis firmy Tenovis.
Umístění telefonu
Telefon neumisťujte na kluzkou podložku, nebo nábytek ošetřovaný čisticími
prostředky. Lak, nebo čisticí prostředky mohou obsahovat látky, které rozpouští
hmotu podložky telefonu a mohou tak vzniknout na nábytku nežádoucí stopy.
TENOVIS nemůže v tomto případě ručit za vzniklé škody.
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Základní části telefonu

Displej
Funkční tlačítka
telefonu
Nastavení

Displejová funkční
tlačítka (cíle, partneři, linky)
Signalizace volání

Hlasitost + kontrast

(LED)

Číselnice

Přepínání úrovní
( diplej. tlačítka)

Kryt alfa klávesnice

ESC
Mazání-Clear

14 programovatelných
funkčních tlačítek

Kurzor

OK - potvrzení

Posun kurzoru
v menu

Digitální ISDN telefon T3 Comfort

Standardní obsazení tlačítek telefonu T3 viz na straně 86.
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Displej – podpora obsluhy telefonu

Tlačítková číselnice
Volba čísel, nebo kódů.
Hvězdička a křížek
Použití pro specielní funkce.
Escape
Během hovoru ruší aktuální spojení. Ruší zadání dat, nebo návrat zpět,
do vyššího bodu menu.

Texty na displeji, krok za krokem, podporují obsluhu telefonu. Displejové texty
Vás informují, např. o aktuálním spojení.
Při každém externím volání z digitální - ISDN sítě zobrazuje se na displeji číslo
volajícího, pokud není předání čísla volajícím potlačeno – anonymní volání. Je-li
v paměti telefonního seznamu pobočkové ústředny číslo a jméno volajícího
zaznamenáno, pak se na displeji telefonu objeví přímo jméno volajícího.
Deset displejových funkčních tlačítek je možné využívat pro různé funkce, nebo
jako cílová tlačítka. Aktuální význam tlačítek je zobrazován v příslušných
displejových oknech.

Mazání
Clear maže označené znaky textu. Pokud je kurzor za posledním
znakem znamená to, že se smaže poslední znak. Při delším stisku
tlačítka lze označit řadu znaků od posledně označeného znaku
podobně jako u PC.
Tlačítkem Clear je také možné mazat vyznačené záznamy např.:
v Telefonním seznamu, nebo v Seznamu volání. Po stisku Clear
záznam bliká a potvrzením s OK, nebo novým stiskem Clear se
záznam smaže.

Pohyb kurzoru nahoru, nebo dolů
Pohyb kurzoru v menu.
Nastavení +/Zvyšuje, nebo snižuje nastavenou hlasitost, nebo kontrast.
Pohyb kurzoru doleva, nebo doprava
Pohyb kurzoru v menu
Potvrzení
Potvrzení výběru v menu nebo zadaných údajů.
Přepínání funkční úrovně displejových tlačítek
Opakovaným stlačením se cyklicky přepíná funkční význam tlačítek.
Delším stlačením se význam skokem vrací do 1. funkční úrovně.
Funkční tlačítka
- 10 displejových funkčních tlačítek
- 14 program. funkčních tlačítek (12+2 nahoře v řadě vedle číselnice), s 8 mi LED.
- 3 funkční tlačítka telefonu. Standardní funkce: Menu, Opakování
volby, Zpětný dotaz (tlačítka dole v řadě vedle číselnice).
Alfatastatura integrovaná v telefonu
Zápis textu do paměti.
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Základní pravidla pro obsluhu

Základní pravidla pro obsluhu

V následující kapitole se seznámíte se základními pravidly obsluhy.

Funkce telefonu se vybírají a aktivují pomocí menu. Pro usnadnění obsluhy je
možné, pro často používané funkce, zřídit funkční tlačítka. Z výroby jsou
některé funkce tlačítek přednastaveny.

Obsah
Výběr funkce v menu …………………………………………………………... 10
Přerušení nebo ukončení procedury výběru ……………………………........ 10
Informace na displeji v klidovém stavu………………………………………... 10
Displejová funkční tlačítka …..…………………………………………………. 10
Funkční úrovně displejových tlačítek ……………..……………………………11
Zápis textu ……………………………………………………………………..… 12
Komfrot obsluhy ………………………………………………………………….13

pokračování

Výběr funkce v menu
Stiskněte funkční tlačítko menu. Na displeji se zobrazí menu telefonu.
Tlačítky se posouvá kurzor „nahoru“ , nebo „dolů“ a vyznačuje se
- vybírá požadovaný bod menu.
Stiskem tlačítka OK je vybraná funkce aktivována, nebo je
potvrzen její výběr. V mnoha případech se zobrazí podmenu, ve
kterém se „listuje“ dál stejně jako v hlavním menu.
Přerušení nebo ukončení procedury výběru
Stiskněte tlačítko rušení, podle potřeby event. i vícekrát, aby byla
procedura úplně ukončena přechodem na hlavní menu, nebo na displej
v klidovém stavu telefonu. Nastavení není uloženo do paměti.
Informace na displeji v klidovém stavu telefonu
1121 Novák

Po

12.4. 01

16:50

Status telefonu
2. volání vyp.

Info na displeji:
- Vaše jméno a telefonní
číslo
- Den, datum a čas
- Doplňkové info o statusu
telefonu: např. 2.volání vyp.

Displejová funkční tlačítka
Aktuální význam tlačítek je
zobrazován v příslušných
displejových oknech.
Např. stiskem vyznačeného
tlačítka je volán Henrich.
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Základní pravidla pro obsluhu

Obsluha telefonu
pokračování

Sedm funkčních úrovní displejových tlačítek
Aktuální význam displejových tlačítek v 1…7 funkční úrovni je na displeji
zobrazován v příslušných displejových oknech. Tlačítka mohou být využívána
v následujících významech:
- cílová tlačítka
v 1. … 7. funkční úrovni
- funkční tlačítka
v 1. … 7. funkční úrovni
- partnerská tlačítka
jen v 1. a 2. funkční úrovni
- linková
jen v 1. a 2. funkční úrovni
V následujícím obrázku je vyznačena 2. funkční úroveň a dvě využívaná cílová
tlačítka.

Základní pravidla pro obsluhu

pokračování

Zápis textu
Telefon je vybaven klávesnící s písmeny. Tlačítka klávesnice jsou uspořádána
stejně jako u PC. Standardně platí významy písmen, která jsou vyznačena na
klávesnici bíle.
•
Pro velká písmena se používá tlačítko Shift ( šipka nahoru ).
•
Zvláštní znaky jsou vyznačeny na tlačítkách modře. Při psaní
zvláštního znaku je třeba současně přidržet tlačítko ALT.
•
Specielní znaky specifické pro jazyk se píší následovně:
Stiskněte nejdříve tlačítko s „modrým“ diakritickým znaménkem ( např.
akcent ). Pak napište písmeno.
Příklad:
Potřebujete napsat Á.
•
Podržte tlačítko ALT a v prostřední řadě tlačítek stiskněte tlačítko D.
•
Stiskněte tlačítko Shift a napište písmeno A.
Na displeji se zobrazí Á.

Pro přepínání úrovní je na telefonu k dispozici funkční tlačítko. Opakovaným
stiskem tlačítka cyklicky přepínáte funkční úrovně ve směru od nižší k vyšší
úrovni. Delším stiskem tlačítka se vrátíte skokem zpět na 1. úroveň.
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Základní pravidla pro obsluhu

Obsluha telefonu
pokračování

Komfort obsluhy
Nastavte vlastnosti telefonu podle Vašich požadavků:
•
Nastavení jazyka displejových textů: str. 14
•
Nastavení hlasitosti vyzvánění, hlasitého poslechu a hovoru: str. 69
•
Nastavení kontrastu displeje podle místních podmínek: str.71
•
Často volaná čísla zapište do paměti telefonního seznamu: str. 40

Základní pravidla pro obsluhu

pokračování

Nastavení jazyka displejových textů
Při prvním zapojení telefonu je ovšem třeba nastavit jazyk displejových textů
Označte v menu statusu telefonu bod česky/ německy/ anglicky.
Potvrďte výběr s OK.
Vyberte v menu jazyk displejových textů, např. česky.
Potvrďte výběr s OK.
Vyberte v menu jazyk minimail textů, např. česky.
Potvrďte výběr s OK.

•

13

Jazyk textů je ovšem změnit kdykoliv podle potřeby. Bližší informace
najdete v kapitole „Nastavení telefonu“
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Volání z telefonu

Volání z telefonu

Způsob volání z telefonu je standardní. Při interním volání volte číslo volaného
účastníka pobočkové ústředny a při externím volání je třeba nejdříve volit číslo
externí linky, např. 0 a pak externí číslo.

Interní volání
Volte číslo volaného.

Často volaná čísla je možné uložit a volat ze záznamů v paměti cílovými tlačítky
( programovatelná funkční tlačítka )
Dále jsou k dispozici funkce:
- Automatické opakování volby.
- Pro interní spojení „Automatické zpětné volání“ po uvolnění osazeného
účastníka.

pokračování

Zvedněte sluchátko.
Externí volání
Volte číslo externích linek, např. 0.
Volte externí číslo volaného.

Obsah:

Zvedněte sluchátko.
Interní volání ………………………………………………………...…………..16
Externí volání ………………………………………………………...……..…...16
Volání cílovým tlačítkem ………………………………………………………..16
Automatické zpětné volání ……………………………………………………. 17
Smazání automatického zpětného volání …………………………………….17
Automatické opakování volby ……………………………………………….…17

Volání cílovým tlačítkem
Stiskněte příslušné cílové funkční tlačítko volaného.
Zvedněte sluchátko.

•
•
•
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Samozřejmě je také možné nejdříve zvednout sluchátko a pak volit volané číslo.
Není již pak možné korigovat chybnou volbu.
Podle potřeby lze střídavě vypínat mikrofon opakovaným stiskem funkčního
tlačítka „Mute“, pokud nemá partner slyšet Váš hovor v místnosti.
Zřízení cílových tlačítek je popsáno v kapitole Nastavení telefonu
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Základní funkce
pokračování

Automatické zpětné volání
Volaný je obsazen, dostáváte obsazovací tón.
Stiskněte funkční tlačítko „Zpětné volání“.

Příchozí volání
Obsluha telefonu při příchozím volání-vyzvánění je standardní. Po zvednutí
sluchátka můžete hovořit s volajícím. Převzít volání lze také funkčním tlačítkem
pro hlasitý hovor a hovořit s volajícím při položeném sluchátku.
Pro interní volání je k dispozici funkce převzetí volání na jinou přípojku během
vyzvánění ( Pick Up ). V případě potřeby je možné před přihlášením příchozí
volání „přidržet“, např. během programování telefonu a přihlásit se později.

Položte sluchátko
Obsah
Jakmile se volaný uvolní ústředna automaticky sestaví nové spojení
na volaného a pak vyzvání Váš telefon.
Zvedněte sluchátko, dostanete kontrolní vyzváněcí tón, protože
volaný je vyzváněn. Počkejte na jeho přihlášení a můžete hovořit.

Příchozí volání ………………………………………………………………….. 19
Převzetí volání ( Pick Up ) ……………………………………………………... 19
Přidržení volání ………………………………………………………………... 20

Zrušení automatického zpětného volání
Stiskněte funkční tlačítko „Zpětné volání“.
Vyhledejte v menu Zpětné volání smazat
Výběr potvrďte tlačítkem OK.
Automatické opakování volby
Volané číslo je obsazeno.
Vyhledejte v menu bod Automatické opakování volby
Výběr potvrďte tlačítkem OK.
Položte sluchátko. Volba se automaticky opakuje v nastavených
intervalech. Stiskem libovolného tlačítka, nebo položením sluchátka se
automatické opakování volby přeruší.
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Základní funkce
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Příchozí volání

Příchozí volání

pokračování

Přidržení volání

Telefon vyzvání. Příchozí volání je signalizováno také na displeji
telefonu.

Telefon vyzvání. Před přihlášením potřebujete např.: dokončit
programování telefonu.

Zvedněte sluchátko

Najděte v menu bod Přidržení volání.

Převzetí volání ( Pick Up )
Vyzvání jiný telefon

Výběr potvrďte tlačítkem OK. Programování můžete dokončit.
Vyzvánění se přeruší, a signální LED volání dále bliká. Po dokončení
programování se vyzvánění obnoví.

Sluchátko nechte položené

Zvedněte sluchátko

Volte číslo vyzváněného interního účastníka.
Stiskněte funkční tlačítko „Převzetí“ a počkejte na signalizaci volání.
Zvedněte sluchátko

•
•
•
•

Přihlášení je možné také použitím funkčního tlačítka pro hlasitý hovor.
Externí a interní volání lze rozlišovat podle různého rytmu vyzvánění.
Podle potřeby lze střídavě vypínat mikrofon opakovaným stiskem funkčního
tlačítka „Mute“, pokud např. nemá partner slyšet Váš hovor v místnosti.
Pro převzetí volání na jiném telefonu je možné využívat přístupový kód. Další
informace Vám poskytne servis Tenovis.
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Hlasitý poslech a hlasitý hovor

Hlasitý poslech a hlasitý hovor

Hlasitý poslech umožňuje spoluposlech Vašeho hovorového partnera
v místnosti, přičemž se používá mikrofon sluchátka. Hlasitý hovor umožňuje
hovor bez použití sluchátka. Pro hovorové spojení se využívají mikrofon a
reproduktor v telefonu. K aktivaci hlasitého poslechu/ hovoru během hovoru se
používá funkční tlačítko:
Stisknutí tlačítka: 1x = hlasitý poslech,
2x = hlasitý hovor
Aktivovaný mód je signalizován LED funkčního tlačítka:
LED svítí = hlasitý poslech
LED bliká = hlasitý hovor
LED nesvítí = vypnutý reproduktor a mikrofon v telefonu.
Obsah
Hlasitý poslech …..…………………………………………………….………… 22
Spojení při hlasitém hovoru ………..………………..…………………….…… 22
Přechod na hlasitý hovor během hovoru se sluchátkem …….…….……….. 23
Přechod na hovor se sluchátkem při hlasitém hovoru…………………..….. . 23
Ukončení spojení při hlasitém hovoru …………….………………………….. 23
.
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Hlasitý poslech
Hovoříte se sluchátkem
Stiskněte funkční tlačítko „Hlasitý poslech/ hovor“. (Rozsvítí se
signální LED tlačítka). Hovor Vašeho partnera je možné
spoluposlouchat v místnosti.
Tlačítky +, - je možné nastavit požadovanou hlasitost.
Dalším stiskem tlačítka je aktivován hlasitý hovor (signální LED bliká)
a novým stiskem se vypne mikrofon a reproduktor v telefonu a můžete
dále pokračovat v hovoru se sluchátkem.
Spojení při hlasitém hovoru
Volte číslo volaného.
Stiskněte funkční tlačítko „Hlasitý poslech/ hovor“. (signální LED
tlačítka bliká). Číslo je automaticky voleno. Přihlášení volaného
partnera je slyšet hlasitě v prostoru místnosti a můžete s volaným
hovořit. Spojení je možné rozpojit novým stiskem funkčního tlačítka.
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Hlasitý poslech a hlasitý hovor

Základní funkce
pokračování

Přechod na hlasitý hovor během hovoru se sluchátkem
Hovoříte se sluchátkem
Stiskněte 2x funkční tlačítko „Hlasitý poslech/ hovor“. (signální LED
tlačítka bliká).
Telefon je přepnutý na hlasitý hovor. Položte sluchátko.
Přechod na hovor se sluchátkem při hlasitém hovoru

Hovor s více partnery , konference
Během hovoru lze převzít další volání (Druhé volání viz. str. 68). S hovorovými
partnery je možné střídavě hovořit, zatím co spojení se zbývajícími zůstává
přidrženo. V konferenčním spojení mohou s Vámi současně hovořit dva
partneři.
Obsah
Převzetí 2. volání …..……………………………………………………….….. 25
Zpětný dotaz …….………………………………………………………………. 25
Přestupování mezi partnery…………………………………………………….. 25
Předání 2. volání…………………………………………………………….….. . 26
Připojení účastníka do konference …….………………………………….….. 26
Připojení účastníka do konference ve zpětném dotazu……………………… 27
Konference - hovor s vybraným účastníkem ………………………..……….. 27
Konference - propojení partnerů ……………………………………………… 28
Ukončení konference ..…………………………………………………………. 28
.

Během hlasitého hovoru zvedněte sluchátko (signální LED zhasne).
Ukončení spojení při hlasitém hovoru
Během hlasitého hovoru stiskněte funkční tlačítko „Hlasitý poslech/
hovor“. (signální LED zhasne).

23
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Hovor s více partnery , konference

Základní funkce
pokračování

Převzetí 2. volání

Hovor s více partnery , konference

pokračování

Předání 2. volání

Hovoříte s prvním partnerem. Během hovoru přichází 2. volání, např.
od účastníka 06975058

Hovoříte s prvním partnerem. Během hovoru přichází 2. volání, např.
od účastníka 06975058

Označte v menu bod Volání od 06975058

Označte v menu bod Volání od 06975058

Potvrďte výběr s OK. Budete spojeni s novým volajícím, spojení
s prvním partnerem zůstane přidrženo, ale hovor s novým partnerem
přidržený účastník neslyší.

Potvrďte výběr s OK. Budete spojeni s novým volajícím, spojení
s prvním partnerem zůstane přidrženo.
Nyní požadujete předat 2. volání dále,např.: na účastníka 1234

Zpětný dotaz

Stiskněte funkční tlačítko „Zpětný dotaz“

Hovoříte s prvním partnerem.
Volte číslo volaného, v tomto případě 1234. Spojení můžete
volanému po přihlášení nabídnout.

Stiskněte funkční tlačítko „Zpětný dotaz“. Spojení s prvním partnerem
je přidrženo, dostanete oznamovací tón a můžete sestavit druhé
spojení ve zpětném dotazu.

Označte v menu bod Předání na 06975058

Volte číslo volaného.

Potvrďte výběr s OK.

Přestupování mezi partnery ve zpětném dotazu

Připojení účastníka do konference
Hovoříte s prvním partnerem

Hovoříte s druhým partnerem ve zpětném dotazu. Chcete se vrátit k
hovoru s prvním partnerem (např.: 06975058)

Označte v menu bod Konference s ….

Označte v menu bod Zpět k 06975058

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Volte číslo druhého účastníka, který má být do konference
připojen. Jakmile se volaný účastník přihlásí je sestavení konference
ukončeno.

•
•

Při 2. volání je také možné stávající spojení ukončit pomocí tlačítka ESC.
Zpětný dotaz lze také uskutečnit pomocí menu. Najděte v menu bod „nové
volání k ….“

25

•

V případě, že se účastník volaný do konference nepřihlásí, stiskněte tlačítko
ESC a spojení se pak vrátí k prvnímu účastníkovi.
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Hovor s více partnery , konference

Základní funkce
pokračování

Připojení účastníka do konference ve zpětném dotazu

Hovor s více partnery , konference
Konference - propojení partnerů
Označte v menu bod Předání k …

Hovoříte s prvním partnerem, např. 06975058
Stiskněte funkční tlačítko „Zpětný dotaz“. Spojení s prvním účastníkem
zůstane přidrženo.
Volte číslo účastníka, který má být zapojen do konference,
např. 1234. Jakmile se volaný přihlásí je možné sestavení konference
dokončit.

pokračování

Potvrďte s OK.
Ukončení konference
Stiskem tlačítka ESC během konference se konference zruší.

Označte v menu bod Konference s 06975058
Potvrďte výběr s OK.
Konference - hovor s vybraným účastníkem
Požadujete hovořit samostatně s určitým účastníkem a druhého účastníka,
např. 06975058 z konference odpojit.
Označte v menu bod Odpojit z konference 06975058
Potvrďte výběr s OK. Se zbývajícím účastníkem můžete nyní
samostatně hovořit.
Pokud potřebujete konferenci znovu obnovit:
Označte v menu bod Konference s 06975058
Potvrďte výběr s OK.

•
•
•

V případě, že se účastník volaný do konference nepřihlásí, stiskněte tlačítko
ESC a spojení se pak vrátí k prvnímu účastníkovi.
Pro aktivaci konference lze zřídit funkční tlačítko. Blíže viz. kapitola nastavení
telefonu.
Konference s účastníkem při 2. volání není možná.
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•

Položením sluchátka propojí se vzájemně zbývající účastníci konference.
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Přesměrování volání

Přesměrování volání

Volání na Váš telefon můžete přesměrovat na jinou přípojku. Je přitom možné
zřídit podle potřeby alternativní přesměrování na různé cíle, nebo přesměrování
za určitých podmínek, např. při obsazení, nebo pokud se nepřihlásíte do určité
doby (do určitého počtu vyzvánění). Do stanovené doby je možné se
rozhodnout, zda příchozí volání převezmete. V době Vaší nepřítomnosti mohou
být volání přesměrována do hlasové schránky.

Zřízení cíle přesměrování

Obsah

pokračování

Stiskněte funkční tlačítko „Přesměrování“
Označte v menu bod k:
Zadejte cíl přesměrování, např. 1234.

Zřízení cíle přesměrování …………………………………………………….. 30
Zřízení podmíněného přesměrování
…………………………………….. 30
Aktivace a deaktivace přesměrování ………………………………………… 30

Potvrďte zadání s OK. Přesměrování je nyní aktivováno.
Na displeji je informace o statusu telefonu Přesměrování k 1234
a svítí signální LED funkčního tlačítka.
Zřízení podmíněného přesměrování
Podmíněné přesměrování se zřizuje zhora popsanou procedurou.
Pro podmíněné přesměrování je třeba při zřízení přesměrování zadat namísto
bodu menu: k: , body menu: „typ přesměrování“.
- Přesměrování „Přípojka obsazena“: bod menu obsazeno
- Přesměrování „Po čase“, po určitém počtu vyzvánění body:
pro interní volání: Int. po čase
pro externí volání: Ext. po čase
Aktivace a deaktivace přesměrování
Stiskněte funkční tlačítko přesměrování
Aktivované přesměrování je v menu označeno zap.,např. k: 1234 zap
Potvrzením OK se přesměrování deaktivuje.
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Paměť pro opakování volby

Paměť pro opakování volby

V paměti pro opakování volby jsou zapsána aktuálně volaná čísla z Vašeho
telefonu. Ze paměti je možné vybrané číslo opakovaně volat, nebo přepsat do
telefonního seznamu.

Opakovaní volby

pokračování

Stiskněte funkční tlačítko „Opakování volby“.
Vyhledejte v menu žádané číslo, např.: 06975051234

Obsah
Opakovaní volby ……………………………………………………………….. 32
Smazání záznamu………………………………………………………………. 32
Smazání všech záznamů……………………………………………………….. 32
Přepsání záznamu do telefonního seznamu…………………………….…… 32

Zvedněte sluchátko. Vyznačené číslo se automaticky volí.
Smazání záznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Opakování volby“.
Vyhledejte v menu žádané číslo, např.: 06975051234
Stiskněte tlačítko mazání CLEAR. Vyznačené číslo v menu bliká.
Novým stisknutím tlačítka CLEAR, nebo tlačítkem OK je smazání
potvrzeno.
Smazání všech záznamů
Stiskněte funkční tlačítko „Opakování volby“.
Vyhledejte v menu bod Všechny záznamy smazat
Stiskněte tlačítko OK. Vyznačené číslo v menu bliká.
Novým stisknutím tlačítka OK je smazání potvrzeno.

•

•
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Při proceduře vysílání opakované volby lze také nejdříve s OK potvrdit vybrané
číslo a v menu pak vyznačit bod „Volba záznamu“. Po sestavení spojení se
telefon automaticky přepne na mód „Hlasitý hovor“.
Vybrané číslo pro mazání lze také nejdříve potvrdit s OK a pak smazat pomocí
bodu v menu „Záznam smazat“.
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Paměť pro opakování volby

Komfortní funkce
pokračování

Přepsání čísla z paměti odchozích volání do telefonního seznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Opakování volby“.
Vyhledejte v menu záznam, např.: 069123456
Stiskněte tlačítko OK.
Vyhledejte v menu bod Přepsání záznamu do telefonního seznamu
Stiskněte tlačítko OK.
Editací se záznam v telefonním seznamu dále zpracuje (viz. kapitola
telefonní seznam).
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Seznam volání
Každé nepřijaté volání je automaticky zapsáno do paměti „Seznam volání“.
Záznam volání obsahuje číslo volajícího, event. i jméno, datum a čas volání.
Maximální počet záznamů je 30, přičemž další přepisují původní záznamy.
Z paměti „Seznam volání“ je možné automatické zpětné volání ze záznamu.
Při zpětném volání se po přihlášení volaného záznam ze seznamu volání
automaticky vymaže. Nové záznamy jsou v klidovém stavu telefonu
signalizovány LED funkčního tlačítka „Seznam volání“.
Obsah
Symboly „Seznam volání“ ………………………………………………....… 35
Volání ze záznamu v paměti ……………………………………………..… 35
Smazání záznamu ………………………………………………………..…. 36
Smazání všech záznamů ……………………………………………………. 36
Přepsání záznamu do telefonního seznamu ……………………………... 36
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Symboly seznamu volání
Vysvětlení symbolů je dále uvedeno na příkladu záznamu v Seznamu volání:
069123456 08.06 14:36 3!

Seznam volání

pokračování

Smazání záznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Seznam volání“

Číslo volajícího

Označte v menu požadovaný záznam, např. 0069123456

Datum

VIP
!

Čas

Po stisku tlačítka Clear označený záznam bliká.

Počet volání

Novým stiskem tlačítka Clear se potvrdí vymazání záznamu.

Volání se zprávou

Smazání všech záznamů

Záznam nebyl prohlížen

Stiskněte funkční tlačítko „Seznam volání“.

Volba ze záznamu v Seznamu volání
Označte v menu bod Smazat všechny záznamy.
Stiskněte funkční tlačítko „Seznam volání“.
Výběr potvrďte s OK. Vyznačený bod menu bliká.
Vyhledejte v menu záznam, např.: 069123456
Novým stiskem tlačítka OK se vymazání všech záznamů potvrdí.
Zvedněte sluchátko.
Přepsání záznamu do telefonního seznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Seznam volání“.
Označte v menu požadovaný záznam, např. 0069123456
Výběr potvrďte s OK.
Označte v menu bod Záznam uložit do telefonního seznamu

•
•
•

Vybraný záznam v Seznamu volání můžete potvrdit s OK a pak pomocí menu
vyslat buď volbu, vyznačením bodu „Volba záznamu“, nebo záznam smazat
vyznačením bodu „Záznam smazat“.
Záznam obsahuje jméno volajícího jen tehdy, je-li zapsáno v paměti telefonního
seznamu.
Signální LED funkčního tlačítka „Seznam volání“ svítí do té doby, dokud nejsou
všechny záznamy prohlídnuté.

35

Výběr potvrďte s OK. Záznam je možné dále zpracovat editací
v telefonním seznamu.

•

Vyznačený záznam v seznamu volání je také možné smazat stiskem tlačítka
„Clear“ a potvrzením s OK.
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Žurnál

Žurnál

V seznamu „Žurnál“ jsou zaznamenány všechny Vaše hovory. Jsou zde
integrovány „Seznam volání“ (max. 30 záznamů) a seznam „Paměti pro
opakování volání“ (max. 10 záznamů). Dále „Žurnál“ obsahuje „Seznam hovorů“
(max.10 záznamů příchozích volání). Podle symbolu u záznamu je možné určit
o jaký typ záznamu volání se jedná. Aktuální, poslední záznam je na první
pozici seznamu. Ze seznamu „Žurnál“ je možné zpětné volání. Záznamy ze
seznamu je také možné uložit do telefonního seznamu.

Symboly seznamu „Žurnál“
V seznamu „Žurnál“ jsou použity následující symboly

Symboly seznamu „Žurnál“ …………………………………………….....… 38
Volání ze záznamu ……………...………………………………………..… 38
Smazání záznamu ………………………………………………………..…. 38
Smazání všech záznamů ……………………………………………………. 39
Přepsání záznamu do telefonního seznamu ……………………………... 39

pokračování

Nepřevzatá volání (Seznam volání )
Příchozí hovory (Seznam hovorů)

Opakování volby
U každého záznamu je dále uvedeno: datum, čas a u volání ze Seznamu
volání jsou doplněny další symboly (viz. str. 35)
Volání ze záznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Žurnál“
Označte v menu požadované číslo, např.: 006975051234
Zvedněte sluchátko. Vybraný záznam je automaticky volán zpět.
Smazání záznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Žurnál“
Označte v menu požadovaný záznam, např. 0069123456
Po stisku tlačítka Clear označený záznam bliká.
Novým stiskem tlačítka Clear se potvrdí vymazání záznamu.

•

•
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Při proceduře výběru záznamu lze také nejdříve s OK potvrdit vybrané číslo a
v menu pak buď vyznačit bod „Volba záznamu“ (po sestavení spojení se telefon
automaticky přepne na mód „Hlasitý hovor“), nebo vyznačit bod „Záznam
smazat“
Smazání záznamu jem možné potvrdit namísto tlačítkem Clear, tlačítkem OK.
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Smazání všech záznamů
Stiskněte funkční tlačítko „Žurnál“.
Označte v menu bod Smazat všechny záznamy.

Telefonní seznam
V telefonu je k dispozici osobní telefonní seznam. Kapacita seznamu je 267
telefonních čísel, včetně příslušného jména. Procedura záznamu, nebo změny
telefonního seznamu je rychlá a jednoduchá. Záznamy v „Seznamu volání“ (str.
36), v paměti pro opakovanou volbu (str.33) a v seznamu „Žurnál“ (str.39) je
možné podle potřeby uložit do telefonního seznamu.
Kromě osobního telefonního seznamu je v ústředně pro oprávněné účastníky
k dispozici centrální telefonní seznam.

Výběr potvrďte s OK. Vyznačený bod menu bliká.
Obsah
Novým stiskem tlačítka OK se vymazání všech záznamů potvrdí.
Přepsání záznamu do telefonního seznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Žurnál“.

Nový záznam do telefonního seznamu ……………………………………… 41
Volba z telefonního seznamu …………………………………………………. 41
Zpracování záznamu/ editace …………………………..…………………….. 41
Smazání záznamu …………………………………………..………………..… 42
Volba ze záznamu z centrálního telefonního seznamu …………………. 42

Označte v menu požadovaný záznam, např. 0069123456
Výběr potvrďte s OK.
Označte v menu bod Záznam uložit do telefonního seznamu
Výběr potvrďte s OK. Záznam je možné dále zpracovat editací
v telefonním seznamu.
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Nový záznam do telefonního seznamu

Telefonní seznam

pokračování

Smazání záznamu

Stiskněte funkční tlačítko „Telefonní seznam“.

Stiskněte funkční tlačítko „Telefonní seznam“

Označte v menu bod Nový záznam.

Označte v menu požadovaný záznam, např. 0069123456

Potvrďte výběr s OK a zapište požadovaná data.

Po stisku tlačítka Clear označený záznam bliká.

Označte v menu bod Uložení záznamu.

Novým stiskem tlačítka Clear se potvrdí vymazání záznamu.
Namísto tlačítka Clear je možné použít OK.

Potvrzením s OK je nový záznam uložen.
Volba ze záznamu z centrálního telefonního seznamu
Volba z telefonního seznamu
Stiskněte funkční tlačítko „Telefonní seznam“
Stiskněte funkční tlačítko „Telefonní seznam“
Označte v menu bod Hledání v centrálním telefonním seznamu
Označte v menu požadovaný záznam, např.: Monika 0069123456
Potvrďte výběr s OK
Zvedněte sluchátko, vyznačený záznam se automaticky volí.

Na alfa klávesnici napište první písmena hledaného jména

Zpracování záznamu/ editace

Najděte v menu žádaný záznam, např.: Vagner 4321
Zvedněte sluchátko.

Stiskněte funkční tlačítko„Telefonní seznam“
Označte v menu požadovaný záznam, např.: Monika 0069123456
Potvrďte výběr s OK. Nyní je možný záznam změnit.
Označte v menu bod Uložení záznamu.
Potvrzením s OK je nový záznam uložen.

•
•

Při proceduře výběru záznamu lze také nejdříve s OK potvrdit vybrané číslo a
v menu pak vyznačit bod „Volba záznamu“. Po sestavení spojení se telefon
automaticky přepne na mód „Hlasitý hovor“.
Pro rychlejší vyhledání záznamu je možné zadat z klávesnice první písmena
hledaného jména.
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•

Při proceduře výběru záznamu lze také nejdříve s OK potvrdit vybrané číslo a
v menu pak vyznačit bod „Volba záznamu“ nebo „Smazání záznamu“.
Po sestavení spojení se telefon automaticky přepne na mód „Hlasitý hovor“.
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Signalizace čekající zprávy

Signalizace čekající zprávy

Informace o čekajících textových nebo hlasových zprávách jsou na telefonu
integrovány do společného informačního systému. Obecně je čekající zpráva
signalizována na displeji symbolem a hlasovou informací po zvednutí
sluchátka. Pro dotaz na zprávu lze na telefonu zřídit funkční tlačítko „Zprávy“.
Ze systémového serveru jsou signalizovány textové zprávy. Pokud je na
ústředně připojen hlasový informační systém připojí se automaticky při dotazu
na hlasovou zprávu. Bližší informace Vám poskytne servis Tenovis.

Dotaz na zprávu
Signální LED funkčního tlačítka „Zprávy“ svítí

pokračování

Stiskněte funkční tlačítko „Zprávy“
Vyberte v menu zprávu, např.: Hlasová pošta 069123456
Potvrďte výběr s OK. Telefon je automaticky spojen s Hlasovou
poštou. Další obsluha je vedena pomocí menu Hlasové pošty.

Obsah
Dotaz na zprávu…………………………………….………………..………….. 44
Smazání zprávy……………..……………….………………………………….. 44
Smazání všech zpráv ……………………….…..………………………….… 44

Smazání zprávy
Signální LED funkčního tlačítka „Zprávy“ svítí.
Stiskněte funkční tlačítko „Zprávy“
Vyberte v menu čekající zprávu, např.: Hlasová pošta 069123456
Stiskněte tlačítko Clear. Vyznačená zpráva bliká.
Novým stiskem tlačítka Clear je smazání potvrzeno. Pro potvrzení je
možné použít také tlačítko OK.
Smazání všech zpráv
Stiskněte funkční tlačítko „Zprávy“.
Vyberte v menu bod Smazání všech zpráv
Stiskněte tlačítko OK. Vyznačený bod menu bliká.
Novým stiskem tlačítka OK je smazání potvrzeno.
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Upozornění na termín

Upozornění na termín

Telefon Vás může upozornit na důležité termíny. Lze nastavit max. 10 termínů,
jednorázový dnes, nebo na určitý den a temíny s opakováním denně, nebo v
určité dny v týdnu.
Na termín upozorňuje telefon signálním tónem a na displeji se současně zobrazí
příslušný text.
Podle potřeby je možné nastavené termíny termíny kontrolovat, nebo smazat.

Zápis nového termínu

pokračování

Stiskněte funkční tlačítko „Termín“.
Označte v menu bod Zápis nového termínu
Potvrďte výběr s OK a zadejte požadovaná data a text.

Obsah
Zápis nového termínu ……………………………………………………..…… 46
Kontrola termínu ……..…………………………………………………………. 46
Signalizace termínu …………………………..…………………………….….. 46
Vypnutí signalizace termínu ………………………………………….……..… 47
Smazání termínu ………………………………………………………………. 47

Označte v menu bod jednorázový termín, nebo opakovaný
termín denně .
Potvrďte výběr s OK. Na displeji telefonu je signalizována
aktivace termínu: Termín aktivován .
Kontrola termínu
Stiskněte funkční tlačítko „Termín“. Nastavené termíny je možné
kontrolovat na displeji telefonu v klidu.
Signalizace termínu
V nastaveném času vysílá telefon signální tón a na displeji se objeví zapsaný
text.
Vysílání signálního tónu se přeruší stiskem tlačítka Esc. Na displeji se
se objeví text Termín prošel.

•

•
•
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Na displeji lze v poli pro volané číslo zapsat číslo partnera, který má být volán
v nastaveném termínu. Toto číslo je možné také volat podle potřeby
vyznačením bodu menu „Volat záznam“.
Číslo partnera je možné zapsat také při zápisu termínu. Pro volání partnera
postačí pak buď zvednout sluchátko, nebo stisknout funkční tlačítko pro hlasitý
hovor.
Maximální délka textu je 26 znaků.
Text „Termín prošel“ zůstává na displeji do té doby, dokud nejsou v menu
„Termíny“ zkontrolovány všechny záznamy.
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Komfortní funkce

Upozornění na termín

Komfortní funkce
pokračování

Vypnutí signalizace termínu
Stiskněte funkční tlačítko „Termín“.
Označte v menu požadovaný termín, např.:
22.03.01 15:00 Porada (zap)
Potvrďte výběr s OK.

SW zámek s osobním tajným kódem PIN

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.
V uzamčeném stavu telefonu jsou možné jen následující funkce:
- Přijímat příchozí volání
- Interní volání
- Volat zřízená čísla pro tísňová volání
- Aktivovat a deaktivovat přesměrování

Označte v menu bod Termín vypnout.
Obsah
Potvrďte výběr s OK.
Zřízení, nebo změna PIN …………………………………………..………….. 49
Uzamknutí telefonu …………………………………………………………….. 49
Odemknutí telefonu ………………………………………………………….… 50

Smazání termínu
Stiskněte funkční tlačítko „Termín“.
Označte v menu požadovaný termín, např.:
22.03.01 15:00 Porada (zap)
Stiskněte tlačítko Clear. Vyznačený termín bliká.
Novým stiskem tlačítka Clear je smazání potvrzeno. Pro potvrzení je
možné použít také tlačítko OK.
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SW zámek s osobním tajným kódem PIN

Komfortní funkce
pokračování

Zřízení, nebo změna PIN

SW zámek s osobním tajným kódem PIN

pokračování

Odemknutí telefonu
V klidovém stavu telefonu je třeba v menu statusu telefonu vybrat „Zámek“

Stiskněte funkční tlačítko „Zámek“
Označte v menu statusu telefonu bod Telefon uzamknut
Označte v menu bod Změna PIN
Potvrďte výběr s OK.
Potvrďte výběr s OK.
Zadejte aktuální PIN
Zadejte aktuální PIN (PIN je nastaven z výroby na 0000).
Potvrďte zadání s OK.
Pokud 3x za sebou zadáte nesprávné PIN, telefon se na 15 minut
zablokuje.

Označte v menu bod Nový PIN
Zadejte nový PIN
Potvrďte zadání s OK.
Označte v menu bod Opakování PIN
Zadejte znovu nový PIN pro potvrzení
Označte v menu bod Uložení PIN
Potvrďte zadání s OK.
Uzamknutí telefonu
Stiskněte funkční tlačítko „Zámek“
Označte v menu bod Uzamknutí telefonu
Potvrďte výběr s OK.

•

Zadávané PIN může být 4. až 6.-místné. První číslice PIN nesmí být 0,1.
Pokud vzniknou problémy, obraťte se na servis Tenovis.
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•

Zadávané PIN může být 4. až 6.-místné. První číslice PIN nesmí být 0,1.
Pokud vzniknou problémy, obraťte se na servis Tenovis.

50

Nastavení telefonu

Nastavení telefonu

Partnerské skupiny

Partnerské skupiny

Do partnerské skupiny je možné zapojit max. 16 telefonů. Zřízení skupiny podle
požadavků zákazníka zajistí servisní technik. Aktivity účastníků skupiny jsou
zobrazovány symboly na displeji. Kromě toho lze zajistit pro volání na určené
partnery vysílání upozorňovacího Beep tónu.
V návodu na obsluhu jsou popsány jen základní partnerské služby. Podrobnější
informace Vám na požádání sdělí servis Tenovis.

Zapsání jmen partnerů

pokračování

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.
Vyznačte bod menu Nastavení.
Výběr potvrďte s OK.

Obsah

Vyznačte bod menu Aplikace/ Partner.

Zapsání jmen partnerů ..…………………………………………..……….….. 52
Informace o partnerech na displeji ……………………………………………. 53
Informace o partnerech na signálních LED ………………..……………….… 54
Volání partnera ………………………………………………………………… 54
Převzetí volání na jiného partnera ……………………………………………. 54
Zřízení upozorňovacího partnerského beep tónu …………………………… 55
Přesměrování na jiného partnera …………………………………………..… 56
Přesměrování volaní jiného partnera na vlastní telefon …………….……… 57
Přesměrování volání pro jiného partnera ….…………………………………. 58

Výběr potvrďte s OK.
Vyznačte bod menu Partner .
Výběr potvrďte s OK.
Vyznačte bod menu Nastavení vlastních partnerů
Výběr potvrďte s OK.
Vyznačte bod menu Zřízení jmen partnerů .
Výběr potvrďte s OK.
Hledejte postupně v menu telefonní čísla partnerů jejichž jména
požadujete k číslům přiřadit.
Výběr vždy potvrďte s OK.
Pro zápis jména partnera jsou k dispozici na displeji dvě pole. Do pole
pro „dlouhá“ jména je možné zapsat až 7 písmen. Jméno se pak objeví
na displeji, pokud není právě zřízeno partnerské přesměrování. Je-li
přesměrování zřízeno, objeví se na displeji jen první tři písmena
zapsaného jména v poli pro „krátká“ jména“.
Vyznačte bod menu Záznam uložit
Záznam potvrďte s OK.
•
•
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Pokud se v poli pro „krátké“ jméno neobjeví záznam, pak se při zřízení přesměrování partnera objeví tři první písmena jména v poli pro „dlouhá“ jména.
Pro rychlejší přístup do menu partnerů lze zřídit partnerské funkční tlačítko.

52

Nastavení telefonu

Partnerské skupiny

Nastavení telefonu
pokračování

Partnerské skupiny

pokračování

Informace o partnerech na displeji

Informace o partnerech na signálních LED

Standardně se pro partnerskou skupinu využívají displejová funkční tlačítka
telefonu. Na displeji odpovídá každému tlačítku informační pole o funkci tlačítka
v přepnuté funkční úrovni (viz.str.11). Do počtu partnerů deset, nebo méně
odpovídá každému partnerovi jedno displejové tlačítko z 10-ti (přepnuta 1.
funkční úroveň). Pokud je partnerů více než 10, pak je pro 8 partnerů využito
8 displejových tlačítek a další partneři jsou těmto tlačítkům přiřazeny ve 2.
funkční úrovni. Zbývající displejová tlačítka jsou využita k signalizaci aktivity
partnerů v 1., event. v 2. funkční úrovni. V informačním poli tlačítka jsou na
displeji zobrazeny symboly funkční úrovně: „⇒2“, nebo „⇒1“. Blikáním symbolu
je signalizována aktivita partnerů příslušné funkční úrovně. Stiskem příslušného
displejového tlačítka přepne se zobrazení partnerů do signalizované funkční
úrovně.

Standardně se pro partnerskou skupinu využívají displejová funkční tlačítka
telefonu. Pokud je partnerů více než 10 je možné pro další partnery využívat
buď 2. funkční úroveň displejových tlačítek, nebo funkční tlačítka se signálními
LED (viz. str 6.).

V informačních polích displejových tlačítek jsou zobrazovány následující
symboly:
Partner „Behrman“ je volný

Stav partnerů je signalizován pomocí LED funkčních tlačítek následovně:
Stav partnera
volný
vyzvánění
vyzvánění/ cíl přesměrování
druhé volání
obsazen
obsazen/ volání
volný/ aktivováno přesměrování na…
volný/ cíl přesměrování

Signální LED
nesvítí
pomalu bliká
pomalu bliká
rychle bliká
svítí
svítí
pomalu bliká
pomalu bliká

Volání partnera

Partner „Behrman“ je volán.
(Jméno a symbol zvonku střídavě blikají)

Stiskněte funkční tlačítko požadovaného partnera.

Partnera „Behrman“ volají současně 2
účastníci.

Zvedněte sluchátko.

(Jméno a symboly zvonku střídavě blikají)

Převzetí volání na jiného partnera
Partner je vyzváněn. Volání je signalizováno např. v okně partnerského
tlačítka na displeji.

Partner „Behrman“ je obsazen.
(Jméno je inverzně zobrazeno)

Stiskněte partnerské tlačítko volaného partnera. Počkejte na vyzvánění
Vašeho telefonu.

Partner „Behrman“ je obsazen a volán
(Jméno a symbol zvonku střídavě blikají)

Zvedněte sluchátko.
Partner „Hei“ má zřízené přesměrování na
„Kri“
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pokračování

Zřízení upozorňovacího partnerského beep tónu

Partnerské skupiny

pokračování

Přesměrování na jiného partnera
Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Vyznačte bod menu Nastavení.

Označte v menu bod Nastavení.

Výběr potvrďte s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Vyznačte bod menu Aplikace/ Partner.
Označte v menu bod Aplikace/ Partner
Výběr potvrďte s OK.
Potvrďte výběr s OK.
Vyznačte bod menu Partner .
Označte v menu bod Partner.

Výběr potvrďte s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Vyznačte bod menu Zřízení partnerského přesměrování/ mazání

Vyznačte bod menu Nastavení vlastních partnerů

Výběr potvrďte s OK.
Vyznačte bod menu Partnerské přesměrování ode mne.

Výběr potvrďte s OK.
Označte v menu partnera, pro kterého požadujete zřídit upozorňovací
beep tón, např. Plachý (vyp) .

Výběr potvrďte s OK.
Hledejte v menu partnera, na kterého má být volání přesměrováno,
např. Plachý (vyp)

Výběr potvrďte s OK.
Označte v menu bod Beep.

Výběr potvrďte s OK.

Potvrďte výběr s OK. Při volání na určeného partnera dostanete
nyní krátce upozorňovací Beep tón.

Vyznačte bod menu zap
Potvrďte s OK. Přeměrování je tím aktivováno.

•
•

Namísto Beep tónu je možné v menu vybrat vyzváněncí tón. Při volání partnera
dostanete pak vyzvánění.
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•

Přesměrování na partnera je možné aktivovat také následovně. V bodě menu
„Partnerské přesměrování ode mne“ stiskněte tlačítko partnera, na kterého má
být přesměrování zřízeno. Přesměrování je tím automaticky aktivováno.
Přesměrování je možné nejjednodušeji zřídit pomocí makrofunkce. Informujte
se u pracovníka servisu.
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Přesměrování volaní jiného partnera na vlastní telefon

Partnerské skupiny
Přesměrování volání pro jiného partnera

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Vyznačte bod menu Nastavení.

Vyznačte bod menu Nastavení.

Výběr potvrďte s OK.

Výběr potvrďte s OK.

Vyznačte bod menu Aplikace/ Partner.

Vyznačte bod menu Aplikace/ Partner.

Výběr potvrďte s OK.

Výběr potvrďte s OK.

Vyznačte bod menu Partner .

Vyznačte bod menu Partner .

Výběr potvrďte s OK.

Výběr potvrďte s OK.

Vyznačte bod menu Zřízení partnerského přesměrování/ mazání

Vyznačte bod menu Zřízení partnerského přesměrování/ mazání

Výběr potvrďte s OK.

Výběr potvrďte s OK.

Vyznačte bod menu Partnerské přesměrování ke mně.

Vyznačte bod menu Partnerské přesměrování pro.

Výběr potvrďte s OK.

Výběr potvrďte s OK.

Hledejte v menu partnera, od kterého má být volání přesměrováno,
např. Plachý (vyp)

Hledejte v menu partnera, od kterého má být volání přesměrováno,
např. Plachý (vyp)

Výběr potvrďte s OK.

Výběr potvrďte s OK.

Vyznačte bod menu zap

Vyznačte bod menu zap

Potvrďte s OK. Přeměrování je tím aktivováno.

•

•

pokračování

Přesměrování na partnera je možné aktivovat také následovně. V bodě menu
„Partnerské přesměrování ke mně“ stiskněte tlačítko partnera, od kterého má
být přesměrování zřízeno. Přesměrování je tím automaticky aktivováno.
Přesměrování lze zřídit také od více partnerů.
Zřízené partnerské přesměrování je možné zrušit 2x stiskem tlačítka Clear.
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Potvrďte s OK. Přeměrování je tím aktivováno.

•
•

Přesměrování na partnera je možné aktivovat také následovně. V bodě menu
„Partnerské přesměrování pro“ stiskněte tlačítko partnera, na kterého má být
přesměrování zřízeno. Přesměrování je tím automaticky aktivováno.
Zřízené partnerské přesměrování je možné zrušit 2x stiskem tlačítka Clear.
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„Nerušit“

Zřízení funkčních a cílových tlačítek

Podle potřeby lze vypnout signál návěstění příchozích volání. Příchozí volání
jsou potom signalizována jen upozorňovacím tónem a opticky signální LED.

Pro zjednodušení obsluhy jsou k dispozici programovatelná funkční tlačítka.
Často užívané funkce je pak možné aktivovat jednoduše stisknutím funkčního
tlačítka. Funkce, které mohou být aktivovány programovatelnými funkčními
tlačítky jsou v nabídce menu. Programovatelná funkční tlačítka je možné
využívat také pro cílovou volbu, volání stiskem cílového tlačítka.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.
Označte v menu bod Nastavení.
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Displej/Tóny.

Obsah
Zřízení funkce tlačítka …………………….……………………………………. 61
Zřízení cílového tlačítka ……………………………………………………….. 62
Přepsání cílového čísla z telefonního seznamu …………………………….. 63
Změna cíle ………………………………………………………………………. 64
Uvolnění funkčního tlačítka .……………………………………………………. 65
Zobrazení obsazení funkčních tlačítek ……………………………………….. 66
Popisné pásky tlačítek ……………………………………………………….… 67
Funkční tlačítka se signálními LED …………………………………………... 67
6

Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Nerušit
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod, např.: Vyzvánění zap
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod vyp
Potvrďte výběr s OK.

•

•

Pro nové zapnutí vyzvánění platí stejný postup. V menu je na závěr třeba
vyznačit namísto „vyp“ bod „zap“.
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•

Ve všech popisovaných procedurách návodu na obsluhu se předpokládá
standardní využití funkčních tlačítek.
Funkce aktivované funkčními tlačítky nejsou zobrazovány v nabídce menu.
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Nastavení telefonu a doplňkové funkce
pokračování

Zřízení funkce tlačítka

Zřízení funkčních a cílových tlačítek

pokračování

Zřízení cílového tlačítka

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Označte v menu bod Nastavení.

Označte v menu bod Nastavení.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Tlačítka

Označte v menu bod Tlačítka

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Funkční tlačítka.

Označte v menu bod Zřízení cílového tlačítka.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu požadovanou funkci např. Poplatky

Potvrďte Zřízení nového cíle.
Zapište telefonní číslo cíle a jméno do paměti.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Přiřadit cíl.

Stiskněte funkční tlačítko, kterým má být požadovaná funkce
aktivována.

Potvrďte zadání s OK.
Potvrďte výběr s OK.
Stiskněte funkční tlačítko, pro určený cíl. Na displeji se objeví původní
využití tlačítka.
Stiskem OK se potvrdí uložení záznamu.

•

•

Funkce tlačítek Menu, Opakování volby a Zpětný dotaz jsou pevně určeny není
je možné změnit.
Funkce aktivované funkčními tlačítky nejsou zobrazovány v nabídce menu.

•

Po stisknutí volného funkčního tlačítka v klidovém stavu telefonu je možné
přímo zapsat cílové číslo a uložit do paměti.

.
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Zřízení funkčních a cílových tlačítek

Nastavení telefonu a doplňkové funkce
pokračování

Přepsání cílového čísla z telefonního seznamu

Zřízení funkčních a cílových tlačítek

pokračování

Změna cíle

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Označte v menu bod Nastavení.

Označte v menu bod Nastavení.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Tlačítka

Označte v menu bod Tlačítka

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Zřízení cílového tlačítka.

Označte v menu bod Zřízení cílového tlačítka.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Cílové tlačítko - zpracování

Potvrďte Zřízení nového cíle.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Kopírování záznamu z telefonního seznamu

Stiskněte cílové tlačítko, u kterého požadujete změnu. Zapište nové
jméno a číslo.

Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu požadovaný záznam, např.: Monika 0069123456

Označte v menu bod Uložení záznamu

Potvrďte zadání s OK. Na displeji se objeví vybrané číslo a
jméno a mohou být dále zpracovány

Potvrďte záznam s OK.

Označte v menu bod Přiřazení cíle
Potvrďte výběr s OK
Stiskněte funkční tlačítko, pro určený cíl. Na displeji se objeví původní
využití tlačítka.
Stiskem OK se potvrdí uložení záznamu.
•

Pro rychlejší vyhledání záznamu v tel. seznamu zadejte první písmena
hledaného jména.
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•

Změnu cíle lze provést také tím, že nejdříve stisknete příslušné cílové tlačítko a
pokračujete bodem menu „Cílové tlačítko – zpracování“.
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Zřízení funkčních a cílových tlačítek

Nastavení telefonu a doplňkové funkce
pokračování

Uvolnění funkčního tlačítka

Zřízení funkčních a cílových tlačítek

pokračování

Zobrazení obsazení funkčních tlačítek

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Označte v menu bod Nastavení.

Označte v menu bod Nastavení.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Tlačítka

Označte v menu bod Tlačítka

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Zřízení cílového tlačítka ,
nebo
Zřízení funkčního tlačítka

Označte v menu bod Zobrazení obsazení tlačítek
Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Stiskněte příslušné funkční, nebo displejové tlačítko, evnt. tlačítko DSS
modulu. Na displeji se zobrazí funkce, cíl, partner, nebo linka, pro které
se tlačítko využívá.

Označte v menu bod Mazání cílového tlačítka ,
nebo
Smazat záznam .
Potvrďte výběr s OK.
Stiskněte funkční tlačítko, které požadujete uvolnit. Zobrazí se původní
údaje.
Potvrďte uvolnění tlačítka s OK.

•
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z menu lze vystoupit stiskem tlačítka Esc.
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Zřízení funkčních a cílových tlačítek

Nastavení telefonu a doplňkové funkce
pokračování

Popisné pásky tlačítek
Standardní obsazení funkčních tlačítek pro nejčastěji používané funkce je
připraveno z výroby. Pro toto obsazení jsou s telefonem dodávány popisné
pásky, které se vsunou vedle svislých řad funkčních tlačítek. Pokud budete
používat jiné funkce a obsazení tlačítek se změní, jsou k dispozici volné popisné
pásky, do kterých je možné příslušnou funkci vepsat.
Funkční tlačítka se signálními LED
Na telefonu je k dispozici 9 funkčních tlačítek se signálními LED. LED informují
o aktuálním stavu funkce tlačítka, např. je-li funkce aktivována, nebo vypnuta.

Doplňkové funkce
Aktivace funkce 2. volání
Během hovoru může být signalizováno 2. čekající volání. Podle potřeby lze 2.
volání přednostně převzít a spojení s 1. partnerem přidržet.
Stiskem funkčního tlačítka „2. volání“ je funkce aktivována.
Anonymní volání
Funkčním tlačítkem „Anonymní volání“ lze podle potřeby zapnout, nebo
vypnout identifikaci Vašeho telefonního čísla na displeji telefonu
volaného účastníka (digitální sítě). Pokud je identifikace potlačena
objeví se na displeji volaného telefonu informace Anonymní volání.
Automatické přepnutí na frekvenční dovolbu
Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.
Označte v menu bod Nastavení.
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Nastavení volby
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Přepnutí na MFV: N ,nebo Přepnutí na MFV: A
Potvrzením s OK se funkce přepne na opačnou,
tj. A=„ano“, nebo N=„ne“
Okamžité vysílání volby
Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.
Označte v menu bod Nastavení.
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Nastavení volby
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Okamžitá volba vyp , nebo Okamžitá volba zap
Potvrzením s OK se funkce přepne na opačnou, tj. „zap“/„vyp“.
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Nastavení telefonu a doplňkové funkce

Nastavení akustiky, kontrastu a jazyka displejových textů

Nastavení akustiky, kontrastu a jazyka displejových textů

Podle požadavků lze nastavit akustické vlastnosti a kontrast displeje telefonu.
Lze také měni jazyk displejových textů. K dipsozici jsou standardně čeština,
němčina a angličtina.

Nastavení akustiky

pokračování

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Obsah

Označte v menu bod Nastavení.

Nastavení akustiky ………………………………………………………………70
Nastavení kontrastu ……………………………………………………………. 71
Změna jazyka ….……………………………………………………………..… 72

Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Displej/Tóny.
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Nastavení akustiky.
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu např. bod Hlasitost vyzvánění
Nastavte tlačítky požadovaný stupeň hlasitosti. Nastavený
signál vyzvánění je ihned vysílán ke kontrole do telefonu.
Potvrďte výběr s OK.

•
•
•
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Vstoupit do menu „Nastavení akustiky“ lze v klidovém stavu telefonu přímo
stiskem tlačítek - a +.
Nastavení akustiky lze měnit také tlačítky číselnice,stiskem čísla stupně
nastavení ( 1…4, nebo 1…8 ), nebo je možné nastavení také pomocí
kurzorových tlačítek „vlevo“ a „vpravo“.
Návrat k základnímu nastavení z výroby se provede v menu pod bodem
„Základní nastavení“.
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Nastavení akustiky, kontrastu a jazyka displejových textů

Nastavení telefonu a doplňkové funkce
pokračování

Nastavení kontrastu

Nastavení akustiky, kontrastu a jazyka displejových textů

pokračování

Změna jazyka

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

Označte v menu bod Nastavení.

Označte v menu bod Nastavení.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu bod Displej/Tóny.

Označte v menu bod Displej/Tóny.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu bod Změna jazyka.

Označte v menu bod Nastavení kontrastu.

Potvrďte výběr s OK.

Potvrďte výběr s OK.

Označte v menu požadovanou změnu displej. textů, např. Česky.

Nastavte tlačítky požadovaný stupeň kontrastu.

Potvrďte výběr s OK.
Potvrďte výběr s OK.
Označte v menu požadovanou změnu pro texty „Minimailů“,
např. anglicky.
Potvrďte výběr s OK.

•

Nastavení kontrastu lze měnit také tlačítky číselnice,stiskem čísla stupně
nastavení, nebo je možné nastavení také pomocí kurzorových tlačítek „vlevo“
a „vpravo“.
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•

Při změně jazyka minimailů změní se jen standardní texty a vlastní texty je
třeba znovu zapsat.
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Doplňky k telefonu

Přehled funkcí telefonu

Adaptery

Seznam funkcí programovatelných tlačítek

Zvláštní výhodou telefonů T3 je flexibilní koncepce umožňující použití různých
adapterů. Adaptery se zasouvají do spodní části telefonu. Telefon T3 Comfort
je možné vybavit současně dvěma adaptery. K dispozici jsou následující typy
adapterů:
•
CTI s rozhraním V24 k připojení PC pro TAPI aplikace (např. program
Tenovis-Com4Tel), nebo jiné CTI aplikace.
•
CTI/ Audio s rozhraním V24 k připojení PC pro TAPI aplikace (např.
program Tenovis-Com4Tel), nebo jiné CTI aplikace a s rozhraním X/Y
k připojení linkového modulu DSS, přídavné náhlavní soupravy,
konferenční jednotky KonfTel, přídavného sluchátka, záznamníku
a modulu s kontakty.
•
DSS s rozhraním Y k připojení linkového modulu DSS, nebo modulu
s kontakty a s rozhraním k připojení externího reproduktoru.

V následujícím seznamu jsou uvedeny funkce, které byly popsány v návodu na
obsluhu a lze je aktivovat programovatelnými displejovými, nebo funkčními
tlačítky.

Název funkce

Popis

Str

D
Během hovoru lze podle nastavení telefonu
převzít druhé volání

68

Pro hlasitý mód hovoru je v telefonu
samostatný reproduktor a mikrofon. Při
hlasitém hovoru se nepoužívá sluchátko.

21

Pro displejové texty jsou standardně
k dispozici: čeština, němčina a angličtina.

72

Konference

Hovor s více partnery současně.

26

Kontrast displeje – nast.

Nastavení umožňuje přizpůsobení kontrastu
světelným podmínkám v místnosti.

71

Nastavení telefonu

Individuelní možnosti nastavení telefonu

60

Nerušit

Podle potřeby lze omezit vyzvánění na
upozorňovací tón.

59

Druhé volání

H
Hlasitý poslech/ hovor

J
Jazyk – nastavení

K

N

Zásuvný adapter telefonu

Pohled ze spodu

P
51

Partnerské skupiny

•
•

Bližší údaje o adapterech najdete v návodech na jejich použití.
Nastavení konfigurace adapterů zajišťuje servisní technik.

73

Předání hovoru

Během hovoru je možné převzít další volání,
předat ve zpětném dotazu dalšímu internímu
účastníkovi, nebo sestavit konferenci.

26

Přesměrování

Přesměrování volání na jiný interní telefon.

30
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Seznam funkcí programovatelných tlačítek

Název funkce

Přehled funkcí telefonu
pokračování

Popis

Str

Displejové symboly a texty v klidovém stavu telefonu
V klidovém stavu se na displeji zobrazují důležité informace o nastavení resp.
statusu telefonu, (např. Přesměrování k 1234).
Význam symbolů na displeji

Převzetí volání (Pick Up) Převzetí volání na jiném telefonu při

19

Konferenční spojení

vyzvánění.

S
Seznam volání

Zapnutý reproduktor pro hlasitý poslech
Seznam nepřevzatých volání.

35

Aktivace náhlavní soupravy

T
Telefonní seznam

V osobním telefonním seznamu je k dispozici
max. 267 záznamů tel. čísel. Kromě toho je
k dispozici centrální telefonní seznam.

40

Termíny

Z telefonu lze nastavit upozornění na termíny,
doplněné textem

45

Podle potřeby je možné automatické přepnutí
na frekvenční volbu ( Ovládání informačních
systémů apod.)
Vysílání volby může být zahájeno okamžitě,
stiskem cílového tlačítka. Automaticky se
zapne hlasitý poslech.

68

Zámek

Ochrana před neoprávněným volání z
telefonu

49

Anonymní volání

Zpětné volání

Automatické zpětné volání po uvolnění
obsazeného účastníka.

17

D

Zpráva

Z telefonu lze prohlížet čekající textové, nebo
hlasové zprávy.

43

Žurnál

V seznamu „Zurnál“ jsou zaznamenány údaje
max. 30-ti aktuálních volání. Ze záznamu je
možné zpětné volání.

37

Vypnutý mikrofon sluchátka – MUTE
Nový záznam v seznamu volání
Čekající zpráva

V
Volba - frekvenční
Volba – okamžité vysílání

Význam textů na displeji
68

Text

Význam

2. volání vyp.

Odmítnutí signalizace 2. volání během hovoru.

A

Z

Double Call na 5595

Identifikace čísla Vašeho telefonu na displeji
volaného účastníka je potlačená (CLIR).

Zdvojené vyzvánění: - paralelní vyzvánění na
účastnické přípojce 5595.

H
Hlasitý hovor - zap

Aktivováno automatické přihlášení s hlasitým
módem hovoru. Příchozí volání je automaticky
signalizováno krátkým signálním tónem. Okamžitě
je možné hovořit.

N

75

Náhlavní souprava připojena

Na telefon je připojena náhlavní souprava

Nerušit

Vyzvánění je vypnuto. Volání jsou signalizována
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Displejové symboly a texty na telefonu v klidovém stavu
Nerušit

Přehled funkcí telefonu
pokračování

Vyzvánění je vypnuto. Volání jsou signalizována
opzorňovacím tónem.

P

Vyzvánění a tóny

Tóny
při interním a externím volání

Partnerská signalizace
omezena

Partnerská signalizace na displeji je vypnuta.

Přesměr. aktiv.

Aktivováno přesměrování od více účastníků. na
Váš telefon.

Přesměr. extern. volání po
čase k …

Aktivováno přesměrování externích volání po čase
k …, t. j. s podmínkou, že do určité doby extení
volání nepřijmete.

Vyzváněncí signál při interním volání

Přesměr. intern. volání po
čase k …

Aktivováno přesměrování interních volání po čase
k …, t. j. s podmínkou, že do určité doby interní
volání nepřijmete.

Upozorňovací tón:

Přesměr. k …

Aktivováno přesměrování na jiného interního
účastníka.

Přesměr. obsazeno k ….

Aktivováno podmíněné přesměrování k …, t. j.
s podmínkou obsazení ( hovor) Vašeho telefonu.

Vyzváněcí signál při externím volání.
Funkcí nerušit je možné signál vypnout.

- Nové volání během hovoru
- Partner „beep tón“

VIP – volání

S
Seznam volání

Tónový signál při aut. přihlášení
V paměti „Seznamu volání“ jsou k dispozici nové
záznamy nepřijatých volání. Ze seznamu je možné
zpětné volání.

Tóny ve sluchátku
Upozorňuje na napojení do hovoru

T
Telefon uzamknut

Telefon je uzamknut SW zámkem. Pro odemknutí
je třeba zadat aktuální PIN.

Termín aktivován

Potvrzení o aktivaci nastaveného temínu.

Termín proběhl

Upozornění na proběhnutí nastaveného termínu.
Je třeba zadat nový termín, nebo termín smazat.

Textová zpráva

Upozornění na novou čekající textovou zprávu.

Signální tón:
(Tón slyší také hovorový partner)
- aktivace hlasitého poslechu
- aktivace hlasitého hovoru

Signál upozornění na termín

Z
Zpětné volání zřízeno

Potvrzení o aktivaci zpětného volání. Po uvolnění
obsazeného účastníka bude nové spojení znovu
automaticky sestaveno.

Zpráva

Oznámení o čekající zprávě: Textové a současně
hlasové oznámení. Zprávu je možné vyhledat a
číst, nebo poslouchat.
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Struktura menu

Struktura menu

V následující tabulce jsou znázorněny první 3 úrovně struktury menu telefonu
T3 Comfort. V závislosti na aktivovaných službách a použitém příslušenství
může být skutečná struktura menu v některých bodech odlišná.
Poznámky k menu jsou psané kurzivou.
Základní úrověň menu
Přesměrování
> k…

Tarifní poplatky

>

nižší úroveň

nižší úroveň

obsazeno k …
extern.volání po čase k…
intern.volání po čase k…
Double Call
Tarifní poplatky za hovor
Tarifní polatky celkem
Poplatky
>

Zobrazení poplatků

>

zap
vyp
nelze přepínat
účet
jednotky
nelze přepínat

Mazání osobního konta

Zprávy

Nastavení

> Poslat minimail

>

Prohlídka mailboxu
Displej/ Tóny

pokračování na straně 80
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> Minimail 1:

>
>

Minimail 2: Telef. konference
Minimail 3: Porada …
Minimail 4: Porada …
Minimail 5: Prosím k….
Minimail 6: Prosím taxi …
Minimail 7: Prosím čaj …
Minimail 8: Prosím kávu …
Minimail 9:
Minimail10:
Záznamy
2. volání
Nerušit
Nastavení akustiky
Nastavení kontrastu
Nastavení jazyku
Nastavení hlasitého hovoru
Zřízení vlastního čísla
Požadavky čas/ partner/ …

pokračování

nižší úroveň
Základní úrověň menu
Nastavení
> Tlačítka

nižší úroveň
> Zřízení cílového tlačítka
Zřízení funkčního tlačítka
Zřízení makrofunkce
Tlačítkový tón
Nastavení volby
> Anonymní volání
Tónová volba – trvale
Tónová volba – přepínání
Okamžitá volba
Aplikace
> Připojení do seriové linky
Partner
CC – uživatelské aplikace
CSTA
Linky
DSS modul
Zálohování
Zálohování dat
Zřízení tísňových čísel
CTI/ Audio adapter
> CTI aplikace
Náhlavní souprava
Komfortní náhlavní souprava
Externí hlasitá souprava
Druhé sluchátko
Záznamník
DSS modul
Dveřní tablo
Druhý zvonek
CTI adapter
> CTI aplikace
DSS adapter
> Externí reporduktor
DSS modul
Dveřní tablo
Druhý zvonek
Náhlavní souprava
> vyp
na sluchátku
nelze přepínat
Testovací mód
> Vyzvánění, Displej ….
VIP
> VIP příjem ….
Automatické přihlášení > vyp
zap
nelze přepínat
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Abecední rejstřík
2. volání během hovoru
Adaptery
Aktuální nastavení
Akustika
Alfa – klávesnice
Anonymní volání
Blokáda volání
Cílová tlačítka
Číslo externích linek
Datum/ Čas
Displej
Displej partnerské skupiny
Displej v klidu
Displejová tlačítka
Externí volání
Funce – přehled
Funkční tlačítka
Funkční tlačítka – zřízení
Funkční úrovně tlačítek
Hlasitý hovor
Hlasitý poslech
Interní volání
Jazyk displejových textů
Jméno – hledání
Konference
Konference – ukončit
Kontrast
Meny
Meny – přehled
Nápověda
Nast. akustika,kontrast,jazyk
Nastavení při zapojení tlf.
Nerušit
Nevíte si rady ?
Obsazení tlačítek
Obsazeno

Abecední rejstřík
25
73
77
70
12
68
48
16,62
16
10
10
53
10,77
10,11
15
74
54,74
61
11
22
22
15
14,72
41,42
26,27
28
71
10
79
82
69
13,14
59
82
66
17

Odemknout telefon
Opakování volby
Partner. Beep tón
Partner. přesměrování
Partnerská skupina
Partnerské volání
Partnerská jména
Pick Up – převzetí volání
PIN
PIN – změna
Problémy
Programování, přerušení
Prohlášení o konformitě
Předání spojení
Přehled
Přehled funkcí
Přepis čísla do tel. sezn.
Přesměrování volání
Přesměr. – deaktivace
Přesměrování vyp.
Přestupování při hovoru
Přestup mezi více hovory
Seznam volání
Signální LED
Sluchátko – tóny
Spojení
Status telefonu
Telefon – připojení
Telefon – status
Telefon – uzamknout
Telef. čís. na cílovém tlač.
Telefonní seznam
Telef. seznam – záznam
Telefonování s komfortem
Termín
Termín – kontrola
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50
32
55
56,58
51
54
52
19
48
49
82
10
2
26
6,7
74
33,36,39
29
30
30
24
25
34
54
78
26
77
2
10
48
62,63
40
41
13
45
46

Termín – smazat
Termín – vypnutí
Termín – záznam
Tlačítka
Uzamknutí telefonu
Volání – odchozí
Volání – příchozí
Volání partnera ve skup.
Volba ze záznamu žurnál
Volba z telef. seznamu

pokračování
47
47
46
7,54
49
15
18
54
38
41,42

Vyzvánění – vypnutí
Vyzvánění a tóny
Zámek
Závady
Záznam do tel. seznamu
Zpětné volání
Zpětný dotaz
Zprávy – výběr, mazání
Žurnál – seznam volání
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59
78
48
82
41
17,35,68
25
44
37

Příloha návodu na obsluhu
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Připojení telefonu T3 IP

Nevíte si rady ?
Než zavoláte servis prověřte podle možnosti následující typy:
Na displeji je nesprávné datum/ čas, chybí zobrazení partnerů
Vyhledejte bod menu „Požadavek Čas/ Partner/ Linky/ DSS“ a potvrďte s OK.
Údaje na displeji se aktualizují.

Neznámý text na displeji
Vyhledejte text v kapitole „Displejové symboly a texty na telefonu v klidovém stavu“ na
straně 76.

Na displeji není číslo volajícího
Může se jednat o volání z analogové veřejné telefonní sítě, nebo se jedná o tzv.
„Anonymní volání“ z veřejné telefonní sítě, viz. str 68.

Krátké tóny během hovoru
Zkontrolujte:
- není-li aktivován hlasitý poslech
- nejedná-li se o volání prioritního účastníka s napojením do hovoru
- nejedná-li se o signál upozornění nastaveného termínu

Digitální telefony T3 IP Comfort, nebo Classic s přídavnými moduly „LINK“ lze
připojit na rozhraní Ethernet/LAN telekomunikačních systémů Integral. Kompletní
funkce telefonů je zaručena v telekomunikačním prostředí zmíněných systémů
Integral.
Po připojení telefonu do zásuvky LAN (Local Area Network) a event. po připojení
zásuvkového síťového adapteru (pokud není napájení telefonu zajištěno
z přípojné LAN), spojí se telefon automaticky, po krátké době, na vyhledaný
Gatekeeper (podle přístupového oprávnění účastníka). Z telefonu lze volat,
ale bez přihlášení telefonu k telekomunikačnímu systému není zatím možné
volat ze sítě na telefon.
Pokud není připojení na síť úspěšné, zůstává na displeji telefonu zobrazen
informační text „...Hledání sítě...“.
Gatekeeper lze také vybrat v seznamu, pokud je „Seznam Gatekeeper“ k dispozici.
Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.
Vyberte v menu bod Seznam Gatekeeper a potvrďte s OK.

Nelze aktivovat funkci

Vyberte v menu Gatekeeper např. Gkxyz 123.456.000.123 a potvrďte
s OK. Tím se zahájí hledání a cca za 10 sekund se na displeji objeví
informace o úspěšnosti hledání.

Informujte se u servisu Tenovis, je-li funkce pro telefon uvolněna.

Spojení se během programování předčasně přeruší
Jsou následující možnosti:
- po dobu 60 sec. nebylo stisknuto žádné tlačítko
- programování se aut. přeruší po příjmu volání

Na který telekomunikační systém je telefon T3 IP připojen ?
Obsluha telefonu je pro některé funkce odlišná v závislosti na přípojném systému.
Přípojný TK systém je možné identifikovat následujícím způsobem:
a) Ve fázi přihlášení k TK systému.
•
Během přihlašování k telekomunikačnímu systému Integral 5, objevuje se na
displeji „Přihlašovací okno“, do kterého je třeba zadat Vaše interní telefonní
číslo a PIN.
•
V případě připojení ke komunikačnímu serveru CS Integral 55 se přihlašovací
okno neobjeví.
b) Telefon je již přihlášen k telekomunikačnímu systému.
Stiskněte tlačítko
: Je-li telefon připojen k telekomunikačnímu systému
•
Integral 5, objeví se jako první bod menu Kontrast a v případě připojení na
komunikační server Integral 55 je jako první bod menu Hlasitost sluchátka
(T3 IP Comfort), event. Sluchátko (T3 IP Classic).
Postup pro přihlášení telefonu k telekomunikačnímu systému je popsán dále.
•

Telefon nevyzvání
Zjistěte zda není aktivována funkce „Nerušit“.

Poznámka
Opravy a zásahy do telefonu mohou provádět jen kvalifikovaní specialisté. Telefon
neotvírejte, jinak hrozí jeho poškození a vyřazení z provozu.

•
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Standardní obsazení funkčních tlačítek telefonů T3.

Tel. seznam
Tel. seznam
Tel. seznam

Journal
3. úroveň
Journal

Seznam
volání

Zpětné volání
2. úroveň
Zpětné volání
Převzetí
Převzetí

Seznam
volání

Přesměrování

Zpráva
1. úroveň
Zpráva

Zadejte Vaše interní telefonní číslo

Noční
spojení

Vyhledejte v menu Status telefonu bod Přihlášení nového uživatele
a potvrďte výběr s OK.

2. volání

Na displeji se následně objeví informace Přihlášení úspěšné. Ze sítě je nyní
možné volat na Váš telefon zadaným telefonním číslem.
Přihlášení telefonu k systému CS Integral 55 z menu Status telefonu
Přihlášení je možné až po úspěšném připojení na Getekeeper.

T3 / I55
Comfort// Classic
vpravo

Zadejte Váš PIN a potvrďte s OK (Max.10 číslic)
Pozor: PIN nesmíte v žádném případě zapomenout !

T3 / I55
Classic
alternativa

Vyberte v menu bod PIN a potvrďte s OK.

T3 / I5
Comfort
uprostřed

Zadejte Vaše interní telefonní číslo.

Přesměrování

Zpráva

Vyberte v menu bod Správa uživatelů a potvrďte s OK.

Výzva

Vyberte v menu bod Nastavení a potvrďte s OK.

Seznam
volání

Stiskněte funkční tlačítko „Menu“.

T3 / I5
Comfort / Classic
vpravo

Přihlášení telefonu k telekomunikačnímu systému CS Integral 55
Přihlášení je možné až po úspěšném připojení na Getekeeper. Jsou k tomu
potřebné údaje, které dostanete od správce sítě:
° Interní číslo Vaší telefonní přípojky
° Osobní tajný kód PIN

Zpětné volání

Měřítko 1:1

Přihlášení telefonu T3 IP k telekomunikačnímu systému

Přesměrování

Příloha návodu na obsluhu
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Anonym
Zpětný dotaz

El. vrátný

Vyzvánění
Opak. volby

Nerušit

Zámek
Menu

Zámek

Termíny
Termíny
Mikrofon
vyp.

Hlasitý

Volání

poslech / hovor

T3 / I55
Comfort
uprostřed

Zadejte Váš PIN a potvrďte s OK (Max.10 číslic)
Na displeji se následně objeví informace Přihlášení úspěšné. Ze sítě je nyní
možné volat na Váš telefon zadaným telefonním číslem.

T3
Comfort/ Classic
vlevo

Vyberte v menu bod PIN a potvrďte s OK.

Referenční číslo návodu: 4.999.065.069_1/0102_SW T1.10 • CS I.55/ SW E06.2 • CZ •Změny vyhrazeny.
Digitální telefon T3 Comfort.
Vydání 2: 28.05. 04.

Mezinárodní provozní složky:
Belgie, Brusel
Česká republika, Praha
Francie, Paříž
Holandsko, Haag
Itálie, Milán
Lucembursko
Maďarsko, Budapešť
Mexiko, Mexiko City
Německo, Frankfurt
Rusko, Moskva
Slovensko, Bratislava
Španělsko, Madrid
Velká Británie, Londýn
Venezuela, Caracas

info@tenovis.cz
www.tenovis.cz
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