Dióda LED
Slúchadlo (len pre telefón IP
Touch 8068 je tiež k dispozícii
bezdrôtové slúchadlo
Bluetooth®)
Jeden 3,5 mm konektor na
slúchadlá

 Bliká namodro: prichádzajúci hovor
 Blikajúca oranžová: alarm

Hlavné stránky
Obsahuje niekoľko riadkov a stránok s informáciami o hovoroch
a funkciách dostupných po stlačení tlačidiel priradených
k popisom na displeji (10 tlačidiel v prípade telefónov
8068/38/39 a 6 tlačidiel v prípade telefónov 8028/29).
 Stránka “ponuka“ Obahuje všetky funkcie a aplikácie prístupné
cez tlačidlá priradené označeniam.
 Stránka “osob“ Obsahuje tlačidlá linky a programovateľné
tlačidlá rýchlej voľby.
 Stránka “info“ Obsahuje informácie o telefóne a stave funkcií:
meno, číslo telefónu, počet správ, stav presmerovania,
pripomienky stretnutí, ….
 Ikona Presmerovanie: Stlačenie tlačidla priradeného tejto
funkcii umožňuje naprogramovať alebo meniť funkciu
Presmerovanie.

Tlačidlá funkcie
Nastaviteľný a stabilný stojan
Abecedná klávesnica
Navigácia
Tlačidlá funkcie
Stlmiť a intercom.
Hlasitosť na handsfree, na aparáte alebo na slúchadlách. Nastavenie kontrastu
obrazovky.
Zvukové služby (handsfree, slúchadlo alebo náhlavná súprava).
 Programovateľné tlačidlá (tlačidlá F1 a F2): Kontrolka svieti, ak je
aktivovaná príslušná funkcia. K týmto tlačidlám možno priradiť servisný
alebo priamy hovor.
 V bezpečnom režime sú vypnuté vopred naprogramované funkčné tlačidlá.
Klávesy F1 a F2 sú klávesy liniek.
Tlačidlo Opakovaná voľba: prístup k funkcii „Opakovaná voľba“.

 Tlačidlo Ok: Umožňuje potvrdiť rozličné voľby a nastavenia ponúknuté pri
programovaní alebo konfigurácii
 Šípka zľava doprava: Slúži na presun z jednej stránky na druhú a na
zobrazenie informácií o aktuálnych hovoroch (prebiehajúci hovor,
podržané hovory, prichádzajúci hovor).
 Šípka zhora nadol: Umožňuje zobrazenie obsahu stránky
 Pomocou tohto tlačidla sa vrátite k predchádzajúcemu kroku.
 Tento kláves použite pre návrat na domovskú stránku (potlačiť a
podržať)
Ikony stavov / Ikony hovoru
Zapojené slúchadlá

Ikona prichádzajúceho hovoru

Prístroj zablokovaný

Ikona prebiehajúceho hovoru

Naprogramované stretnutie

Ikona podržania hovoru

Tlačidlo Informácie: Umožňuje získať informácie o stránke “ponuka“ a
naprogramovať tlačidlá stránky “osob“.

Abecedná klávesnica

Prídavný modul

Tlačidlo Odkazová schránka umožňuje prístup k rôznym službám odkazovej
schránky. Toto tlačidlo svieti, ak ste prijali novú hlasovú správu, textovú správu
alebo požiadavku na spätné volanie.

Tlačidlá na presun kurzora
(doľava, doprava, nahor
a nadol).

Model 8028 Premium Deskphone má 4
programovateľné tlačidlá s LED kontrolkami a
papierovým štítkom.
Možnosti telefónu sa dajú rozšíriť s Premium Addon 10 a 40 keys modules alebo modulom Premium
Smart Display 14 keys module.

Kláves hands-free Na uskutočnenie volania alebo prijatie hovoru bez zdvihnutia
slúchadla.
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Tlačidlo UKONČIŤ Ukončenie hovoru.

Caps lock: písanie textu
veľkými písmenami.

Bezdrôtové slúchadlo Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)

Tlačidlo Alt: prístup k fialovým
znakom a funkciám.

Vyvesiť/Zavesiť

Hlasitosť/Stlmiť:
 Krátkym stláčaním zmeníte úroveň hlasitosti
slúchadla (3 úrovne).
 Stlačením a podržaním zabezpečíte, že vás už druhý
účastník hovoru počuť nebude.

Tlačidlo Enter: potvrdenie
upraveného textu.
Tlačidlo Backspace:
odstránenie jedného znaku
v poli pre úpravy.

Hovor
 Vytočte číslo priamo alebo ho vytočte po stlačení čísla linky
(tlačidlo vyvesenia na telefóne alebo Bluetooth slúchadlo,
tlačidlo hands-free)

Volať podľa mena (Spoločný zoznam)
 RCE - Zadajte prvé písmená mena kontaktu a riaďte sa
pokynmi na obrazovke.
 OTCT - Zadajte meno, priezvisko/meno kontaktu alebo
iniciály a riaďte sa pokynmi na obrazovke.

Prijatie hovoru
 Vyveste slúchadlo, použite tlačidlo vyvesenia na telefóne
(alebo Bluetooth slúchadle), použite tlačidlo hands-free
alebo stlačte tlačidlo vedľa ikony prichádzajúceho hovoru

Ignorovať hovor / Ukončenie hovoru
Posledné volané číslo (redial)
 Dlhým stlačením otvoríte zoznam posledných
10 vytočených čísel.
 Krátkym stlačením zavoláte na posledné
vytočené číslo.

Požiadavka na spätné zavolanie v prípade,
že je volané číslo obsadené
 Callback

Podržanie hovoru (podržanie)
 Hold

Odosielanie signálov DTMF
 MFcode (RCE), Send DTMF (OTCT)
 Odoslať čísla

Stlmiť
Interfónia
 Telefón automaticky prijme hovor.
 Pred prevzatím linky sa ozve sekvencia
špecifických pípnutí.
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Tento dokument popisuje všetky funkcie systémov OmniPCX Office a OmniPCX Enterprise. Ak niektorá z funkcií funguje v jednotlivých systémoch rôzne, je popísaná dvakrát. Popis
zobrazený na telefóne sa líši v závislosti od typu telefónu. Táto príručka uvádza popisy pre telefóny 8068/38/39. Popisy pre telefóny 8028/29 sú uvedené v zátvorke (ak sa líšia). .

Uskutočňovanie druhého hovoru počas
konverzácie
 New call

Prijatie druhého hovoru počas konverzácie
 Stlačte tlačidlo priradené k prichádzajúcemu
hovoru

Prepínanie medzi hovormi
(sprostredkovaný hovor)

Nerušiť
 Stlačte tlačidlo priradené k ikone
presmerovania.
 Nerusit (Nerus)

 Stlačte tlačidlo priradené k podržanému hovoru

Na zrušenie druhého hovoru a obnovu
prvého:

 Automaticky sa vrátite k predchádzajúcemu
hovoru.

Odoslanie textovej správy





Prepojenie hovoru

 Prebieha konverzácia s jedným volajúcim
 Volanie s druhým kontaktom
 Prepojiť hovor

Konferencia

 Zavolajte prvému kontaktu
 Zavolajte druhému kontaktu
 Conference (Conf)

Volanie cez naprogramované tlačidlá
rýchlej voľby

 Stlačte požadované naprogramované tlačidlo
hovoru.

Prečítanie textovej správy
 Správa
 Cítattext
Perso

Vymazanie naprogramovaného tlačidla





Nastavenia Tlac (RCE)
Nastavenia Phone Key program (OTCT)
Stlačte tlačidlo, ktoré chcete vymazať
Postupujte podľa pokynov na displeji.

Perso

Konzultuje sa vaša odkazová schránka
Presmerovať hovory do vašej odkazovej
schránky

 Stlačte tlačidlo priradené k ikone
presmerovania.
 Okamz.»VM
 Stlačte tlačidlo priradené k požadovanému typu
presmerovania

Zrušiť presmerovanie
 Stlačte tlačidlo priradené k ikone
presmerovania.
 Zrus»

Informácie o telefóne

Info

Zamknutie/odomknutie telefónu
Menu

 Uzamk

Menu

Upraviť hlasitosť zvuku
Vyberte si jazyk

Osobné nastavenie hlasového privítania

 Nastavenia
 Schrán
 Uvítanie si môžete vypočuť alebo prispôsobiť,
prípadne môžete nastaviť predvolené uvítanie.

Odosielanie okamžitých správ (RCE)
Denník hovorov (RCE)

Upraviť naprogramované tlačidlo

 Stlačte naprogramované tlačidlo, ktoré chcete
upraviť
 Postupujte podľa pokynov na displeji.

Správa
Posl.text
Zadajte cieľové číslo
Zvoľte typ správy, ktorú chcete odoslať
(pevne nastavená správa, nová správa
atď.).

Menu

 Nastavenia Volby Jazyk (RCE)
 Settings Phone Language (OTCT)

Menu

Vyberte si tón
 Nastavenia Phone Ringing
 Vyzváňanie môžete nastaviť
v nasledujúcich ponukách: Melódia, Tichý,
Pípnutie, Hlasitosť atď.

Nastavenie kontrastu obrazovky
 Nastavenia

Phone:

Contrast

Upraviť heslo telefónnej súpravy
 Nastavenia Volby Heslo (RCE)
 Settings Phone Password (OTCT)

Menu

Menu

Menu

Domovská stránka
 Nastavenia Volby Domovskástr. (RCE)
 Settings Phone Domovskástr. (OTCT)
 Voľba predvolenej stránky

Príslušná dokumentácia - Na nasledujúcej webovej stránke nájdete tieto bezpečnostné a regulačné pokyny a používateľskú dokumentáciu v iných jazykoch: http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory.
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