Ovládání základních funkcí VoIP WiFi telefonu WELL ST100
Popis telefonu

Popis kláves

1. Volání
Odchozí hovor:
Na číselníku zadejte telefonní číslo a stiskněte klávesu
nebo zadejte číslo a stiskněte levou klávesu
stejnou klávesu „Hovor“. Pro volání mimo hotel volte „0“ a číslo volaného.
Příchozí hovor:
stisknětě klávesu

levou kontextovou klávesu

Hovor ukončíte stisknutím klávesy

„Volby“ a následně opět

„Příjmout“.

.

2. Hlasitý odposlech
Během hovoru stiskněte levou klávesu
poznámkou „Handsfree“.

a vyberte „Handsfree ZAP“ – OK nebo rovnou

Vypnutí hl. odposlechu provedete stisknutím levé klávesy

. Na displeji je nyní vidět zapnutý odposlech

a vyberte „Handsfree VYP“ – OK nebo rovnou

.

3. Ztlumení hovoru
slouží k vypnutí Vašeho mikrofonu, tzn.: volaná strana Vás neslyší. Postup: během hovoru stiskněte pravou kontextovou klávesu
Pro obnovení zvuku stiskněte opětovně klávesu

„Ticho“.

„Hlasitě“.

4. Přidání jména do telefonního seznamu
„Volby“ a vyberte „Uložit do nového kontaktu“. Napište jméno kontaktu, pod
Na číselníku zvolte telefonní číslo a stiskněte levou klávesu
kterým se bude číslo identifikovat. Změny uložíte klávesou „OK“.

5. Hledání v tel. seznamu
Stiskněte pravou klávesu
„Jména“ a pomocí číselníku zadejte první znaky hledaného kontaktu. Telefon ihned najde nejbližší kontakt. Pak
lze pomocí navigačních kláves přejít na kontakt a volat.
6. Výpis volání
„Menu“ a přejděte na volbu „Historie volání“ – OK. Můžete volit mezi Zmeškanými, Odchozími, Přijatými a Všemi
Stiskněte levou klávesu
hovory, které byly uskutečněny. „Délka hovorů“ ukazuje délky posledních hovorů.
7. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)
Stiskněte klávesu

a uvidíte seznam posledních hovorů. Opětovným stisknutím klávesy

vytočíte poslední číslo.

8. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru
Přepojení hovoru s konzultací: Během hovoru stiskněte levou klávesu

„Volby“ – „Přidržet hovor“. Vytočte číslo, na které chcete předat

hovor a stikněte
. S účastníkem můžete nyní mluvit. Stiskněte „Volby“ – „Přidržet hovor“ a následně opět „Volby“ – „Asistované
přepojení“. Hovor bude ukončen a oba účastníci budou spojení.
Přidržení hovoru: Během hovoru stiskněte levou klávesu
klávesu

„Volby“ a vyberte možnost „Přidržet hovor“. Pro uvolnění stiskněte pravou

„Uvolnit“.

9. Hlasitost během hovoru
Hlasitost lze regulovat pomocí dvou kláves na levé straně telefonu – „Hlasitost“.
10. Změna hlasitosti vyzvánění:
Stiskněte klávesu
telefonu.

a zobrazí se profily. Zvolte příslušný profil a stiskněte „Volby – Nastavení“. Nyní můžete měnit tóny, zvuky a vibrace

11. Čeština v telefonu
V telefonu je možné mimo jiné volit mezi dvěma jazyky: angličtina a čeština, atd. V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud
preferujete angličtinu, tak ji můžete zvolit v menu telefonu: Menu – Nastavení telefonu – Osobní – Jazyk – Jazyk rozhraní telefonu.
12. Provoz telefonu
Provoz telefonu může být ve výtahových kabinách, na schodištích a některých částech suterénu omezen z důvodu horšího pokrytí signálem
Wi-Fi.

13. Kódy služeb
Přesměrování příchozích hovorů na jiný telefon

*40

+ číslo linky na kterou budou hovory přesměrovány

Zrušení přesměrování #40
Přivolání vyzvánějícího telefonu (pick up)

#7 + číslo linky vyzvánějícího telefonu

Přivolání vyzvánějícího telefonu ve skupině (skupinový pick up)

#6

.

.

.

