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Úvod

Ďakujeme vám za dôveru prejavenú výberom telefónu Alcatel-Lucent
Telefón Alcatel-Lucent ponúka výhody novej ergonómie a efektívnejšej komunikácie
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1 Zoznámenie s telefónom
Citlivá širokouhlá LCD obrazovka

1
2

Klávesy trvalých funkcií: rýchly vstup do hlavných
funkcií telefónu

3

Zariadenie Bluetooth® pre optimálnu komunikáciu
K dispozícii je tiež káblovo pripojiteľné slúchadlo,
ktoré môže nahradiť slúchadlo Bluetooth®.

4

Viacpásmový reproduktor pre optimalizovaný zvuk

5

Dióda LED
Príchod nového hovoru( Bliká)

6

Nastaviteľný a stabilný stojan

7

Jeden 3,5 mm konektor na slúchadlá

8

Rôzne pripojenia umožňujú telefónne linky







Konektor modulu add-on (SATA typ).
2 USB konektory pre video alebo USB zariadenia na
uchovávanie dát
1 konektor USB mini na pripojenie klávesnice(1)
Dva 10/100/1000 Mb/s ethernetové konektory na
sieťové napojenie (LAN) a pre počítač
Jeden konektor DC napájania pre externý adaptér
1 konektor RJ9 na pripojenie káblového slúchadla
(1) Pre budúce použitie
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1.1 Tlačidlá s pevne nastavenými funkciami
Nachádzajú sa hneď pod dotykovou obrazovkou.

Tlačidlo pre vypnutie zvuku.
Stlačením tohto klávesu počas hovoru Vás prestane Váš kontakt počuť. Keď je
aktivovaná funkcia vypnutia zvuku, kláves pre vypnutie zvuku je podsvietený (modrou
farbou). Pre deaktiváciu vypnutia zvuku stlačte tento kláves.
Znížiť hlasitosť.
Zvýšiť hlasitosť.
Stlačením tohto klávesu sa príjme prichádzajúci hovor v režime handsfree (kláves je
modrý). Keď hovor prebieha, stlačením tohto klávesu prejdete z režimu handsfree na
slúchadlá alebo na režimu slúchadla.
Stlačením tohto tlačidla otvoríte ponuky smerovania.
Toto tlačidlo svieti, ak ste prijali novú hlasovú správu, textovú správu alebo požiadavku
na spätné volanie. Ak nesvieti, môžete jeho prostredníctvom pristupovať k rôznym
službám správ. Ak máte zmeškané hovory, toto tlačidlo bliká.
Aktivujte alebo deaktivujte virtuálnu klávesnicu.
Toto tlačidlo svieti modrou farbou ak je nastavený budík.
Tento kláves sa používa na návrat do domovskej stránky.
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1.2 O domovskej stránke

Domovská stránka v

1

Domovská stránka v režime prehliadania

Oblasť osobných informácií
Táto časť zobrazuje informácie o používateľskom telefóne a jeho nastavení, vrátane
priezviska, krstného mena, zobrazenia a smerovania.
Trasa

Vstup do programovania a nastavenia profilov smerovania.

Informácie o
používateľovi

Informácie o používateľovi.
Stlačením tejto položky ponuky spustíte v telefóne záznam vlastného videa. Potom
môžete skontrolovať, či videokamera funguje správne.

Video

Zvoľte túto oblasť pre prístup k parametrom používateľa a stavu telefónu.

2

Oblasť oznámení
V stave nečinnosti: Táto oblasť zobrazuje informácie o posledných udalostiach na telefóne,
ako sú zmeškané hovory a hlasové správy.
Počas hovoru: Stav hovoru (prebiehajúci, podržaný, prichádzajúci) sa zobrazuje v tejto
oblasti. Potlačením na toto miesto počas hovoru sa dostanete naspäť na obrazovku hovoru.
Stav hovoru:
Prichádzajúci hovor
Prebiehajúci hovor
Podržaný hovor
Trojčlenná konferencia
Video je v telefóne aktívne. (modrá farba)
Video k dispozícii vo vašom telefóne (biela farba)
Váš telefón je telefón dohľadu alebo je pod dohľadom.
9

3

Dátum čas a oblasť pripojenia
Táto oblasť zobrazí informácie o čase, dátume, pripojiteľnosti a vlastným úpravách (zapnuté
zobúdzanie, zapnutý režim intercom).

Režim zabezpečenia.
Externá pamäť je pripojená k portu USB.
Prebieha párovanie externého zariadenia Bluetooth.
Externé zariadenie Bluetooth je pripojené (Iné ako váš Bluetooth handset).
Slúchadlo je zapojenie.
Funkcia budíka je aktivovaná.
Tiché vyzváňanie je aktivované.
Interfónia (Pozrite si kapitolu: Prijímanie hovorov interkomu).
Video k dispozícii vo vašom telefóne (Pozrite si kapitolu Videohovor.).
Stiahnuť modernizáciu.
Ethernetové pripojenie 1000 mbit.
Ethernetové pripojenie 100 mbit.
Ethernetové pripojenie 10 mbit.
Ethernetové pripojenie 10 mbit.
Pripojenie VoIP je vytvorené.
Bez pripojenia VoIP.
Komunikácia nie je možná. Viac informácií dostanete od osoby, ktorá
zariadenie inštalovala alebo od správcu.
Prepojenie so serverom je aktívne
Táto ikonka sa objaví, keď nie ste pripojení k serveru webových služieb
(chránený režim, neúspešné overenie alebo problém so serverom).
Všetky funkcie sú nedostupné. Stále pritom môžete volať pomocou vytáčania
klávesmi.
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Overte si, či je vaše heslo správne.



Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky
Informácie o používateľovi



Prihlásenie
Zadajte svoje heslo

Externé zariadenie Bluetooth nie je pripojené
Video je v telefóne aktívne. (modrá farba)
Video k dispozícii vo vašom telefóne (biela farba)
4

Aktívna oblasť
Táto oblasť slúži pre spustené aplikácie a na prehliadanie vybraných aplikácii používateľom.
Keď sa zapne aplikácia, zobrazí sa v aktívnej zóne. Ak sa nenaštartovala aplikácia, aktívna
zóna zobrazí prehľad aplikácie, ktorú ste nastavili na domovskej stránke. Prehľad jednej
aplikácie umožní zobrazenie informácií o tejto aplikácii a ľahko ju sprístupní.
Aplikácie, ktoré je možné zobrazovať sú: História, Oblben, Asistent správcu.
Pridať alebo vymazať aplikáciu v aktívnej oblasti





5

Nastavenia Aplikácia

Vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať alebo vymazať z domovskej stránky
Aktivovať alebo deaktivovať prehľad aplikácie (áno alebo nie)
Späť na hlavnú stránku

Tabuľka aplikácie( Domovská stránka v)
Prostredníctvom tejto oblasti máte prístup ku všetkým nastaveným aplikáciám a k rôznym
funkciám spustenej aplikácie

6

Oblasť aplikácií( Domovská stránka v režime prehliadania)
Z tejto oblasti môžete vojsť do aplikácií telefónu. Pre vstup do aplikácie stlačte tlačidlo
aplikácie. Programovateľné klávesy sú dostupné v tomto režime.
Po zbehnutí aplikácie je displej rovnaký, ako displej režimu prehliadania.
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1.3 Navigácia
Domovská stránka
Domovská stránka telefónu môže byť v štandardnom režime alebo v rozšírenom režime.
Ťahajte prstom hore alebo dolu po stránke alebo ponukách vo vertikálnom smere (v rozšírenom
režime) alebo ťahajte doprava alebo doľava po stránke v horizontálnom smere. (iba v bežnom
režime).

Domovská stránka v režime prehliadania

Domovská stránka v režime prehliadania

Zvoľte stlačením obrazovky
Vstup do režimu Rozšírená domovská stránka
Prvé stlačenie: späť na predchádzajúcu domovskú stránku
Druhé stlačenie: späť na prvú stranu domovskej stránky
Prejdite na ďalšiu obrazovku
Späť na predchádzajúcu obrazovku
Iba v bežnom režime môžete mať až 6 stránok. V bežnom režime, domovské stránky sú pre aplikácie a
programovateľné klávesy. Na spondej časti stránky sa zobrazujú dva typy ikon:
Je symbolom prvej stránky (Domovská stránka).
Je symbolom stránok navyše (prázdny kruh). Keď je táto ikona plná, znamená to, že ste
momentálne na stránke. Pomôže vám to rozpoznať, na ktorej stránke ste pri prehliadaní
rozličných stránok.
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1.4 Aplikácia
Domovská stránka v štandardnom režime a lišta aplikácií na domovskej stránke v rozšírenom režime
vám umožnia prístup do aplikácií telefónu.
Posúvajte sa po stranách miesta aplikácie (bežný režim) alebo tabuľku aplikácie
(vylepšený režim) a nájdite požadovanú aplikáciu.
Pre vstup do aplikácie stlačte tlačidlo aplikácie
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1.5 Bezdrôtové slúchadlo IP Touch Bluetooth®
Zložiť/Zodvihnúť: stlačením tohto tlačidla prijmete alebo ukončíte
hovor.

Hlasitosť/Stlmiť:

Dióda LED



Umiestnenie batérií

Krátkym stláčaním
zmeníte úroveň
hlasitosti slúchadla (3
úrovne).
Stlačením a pridržaním
aktivujete alebo
vypnete tichý režim

Ak je slúchadlo Bluetooth v základni, nie je potrebné na zdvihnutie/ukončenie hovoru stlačiť tlačidlo
vyvesenia/zavesenia. Stačí stlačiť tlačidlo vyvesenia/zavesenia na slúchadle Bluetooth.

Dióda LED






Vypnuté: normálna prevádzka
Blikajúce zelené svetlo: prebiehajúca komunikácia
Svieti na zeleno: nabíjanie slúchadla (dióda LED zhasne, keď sa slúchadlo úplne nabije)
Bliká na oranžovo: Slabá kapacita batérie alebo sa slúchadlo nachádza mimo oblasti pokrytia
signálom.
Svieti na oranžovo: porucha

Inštalácia alebo výmena batérie slúchadla Bluetooth
Nadvihnite kryt batérie

Vysuňte časť pridŕžajúcu
batériu

Ak sa slúchadlo nachádza v základni Bluetooth® , batérie sa nabíjajú.
Ak je slúchadlo Bluetooth v základni, nie je potrebné na zdvihnutie/ukončenie hovoru stlačiť tlačidlo
vyvesenia/zavesenia. Stačí stlačiť tlačidlo vyvesenia/zavesenia na slúchadle Bluetooth.
14

1.6 Inštalovať pohodlné slúchadlá s pripojením
Na mieste bezdrôtových slúchadiel My IC Phone Bluetooth® môžete nainštalovať slúchadlá na kábel.



Slúchadlá na kábel zapojte do správneho konektora (pozri popis telefónu).
Vypnite bezdrôtové slúchadlá My IC Phone Bluetooth® (stlačte a podržte On/Off tlačidlo až
kým nezaznejú dva jasné tóny.
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2 Používanie telefónu
2.1 Zmente predvolen heslo
Pre vstup do vetkch funkci vo vaom telefne je nutn zmenit predvolen heslo novm.


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o
o








Stlačte kláves Používateľské služby.
Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky
používateľovi

Informácie o

Prihlásiť
Zadajte predvolen heslo (151515).
Zadajte nov heslo.
Vae heslo m 6 cslic.
Systm odmietne slab osobn kd so 6 rovnakmi cslicami (000000, 111111, apod.) alebo
jednoduch postupnost 6 cslic (012345, 123456, apod.).
Potvrdte nov heslo.
OK

Je mon, e po aktualizovan systmu na vyiu verziu bude mat heslo stle iba 4 cslice. Zbezpecnostnch
dvodov odporcame pouit heslo so 6 cslicami. Viac informci zskate od osoby, ktor systm intalovala.

2.2 Uskutočňovanie hovoru


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o Vytočte priamo číslo vášho hovoru.
o Prijatie hovoru Zadajte cieľové číslo.
o

Stlačte tlačidlo Zavesiť/Vyvesiť na zariadení Bluetooth®. ( Bezdrôtové slúchadlo IP
Touch Bluetooth®) Vytočenie cieľového čísla.
Volajúci

o



o
o

Voľné ruky Vytočenie cieľového čísla.
Naprogramované tlačidlo priameho volania.

o

Vyhľadávanie podľa mena (cez abecedné podložky môžete vstúpiť do funkcie
vyhľadávania podľa mena).
Hovor

Pre externé volania vytočte pred vytočením čísla vášho kontaktu prístupový kód pre externú linku.
Prednastavený prístupový kód vonkajšej linky je zvyčajne 0. Pre istotu si ho overte u svojho správcu.

Obrzok vho kontaktu sa me objavit vtelefne iba vtedy, ak bol obrzok pvode skoprovan do pamte
prijmaca a pripojen kvmu kontaktu (Pozri: Definovať kontakt).
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Ukončenie hovoru


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o Zaveste slúchadlo.
o
o

Ukonč. hovor
Tlačidlo zapnutia na Bluetooth zariadení.

2.3 Zavolať cez osobný zoznam (Kontakty)





Vyberte aplikáciu.
Kontakty
Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať
sa kontaktu.

Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce

Stlačte ikonku volania na zavolanie kontaktu.

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

2.4 Volanie účastníka podľa mena






Vyhľadať
Zadajte prvé písmená kontaktného mena.
OK Mená a priezviská účastníkov, ktorí vyhovujú kritériám vyhľadávania, sa automaticky
zobrazia na obrazovke.
Zavolajte váš kontakt pomocou výberu zo zoznamu.
Ak chcete, môžete zobraziť aj celý súbor kontaktu.

Vzvislosti od nastavenia (extern LDAP server me byt vo vaej spolocnosti dostupn pre sprvu kontaktov
a/alebo ste mono manulne nastavili niektor kontakty vo vaom prijmaci), me systm zobrazit obrzok vho
kontaktu, ak sa vyhladva podla mena. Ked volte kontaktu, obrzok sa zobraz iba vtedy, ak je kontakt
scastou vho zoznamu kontaktov, a ak bol obrzok pvodne skoprovan do pamte prijmaca a pripojen k
vmu kontaktu (Pozri: Definovať kontakt).
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2.5 Hovor zo zoznamu hovorov ( História)
V zozname hovorov sa zobrazia všetky prichádzajúce, odchádzajúce, zmeškané alebo neprijaté
hovory.
Hovor môžete vytočiť zo zoznamu hovorov.



Vyberte aplikáciu.
História
História aplikácie ukazuje dve záložky, zoznam nových udalostí na telefóne, ako sú zmeškané
hovory a aj staršie udalosti na telefóne.



Nový
Všetky nové zmeškané prichádzajúce hovory.



História
Všetky udalosti.
Zvoľte vhodnú záložku.
Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať.





SpätHovor

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.
K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.
Pozrite si kapitolu: "Definujte kontakt ako obľúbený".

2.6 Zavolanie naspäť na posledné vytočené čísla



Vyberte aplikáciu.
História
Zo zoznamu hovorov vyberte jedno z posledne vytočených čísel.
Odpovedané odchádzajúce hovory.
Neodpovedané odchádzajúce hovory.



SpätHovor

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.
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2.7 Zavolajte kontakt z aplikácie obľúbených ( Oblben)
Oblben: Táto aplikácia obsahuje obľúbené kontakty, ktoré ste si uložili do osobného zoznamu.




Vyberte aplikáciu.
Oblben
Všetky kontakty definované ako obľúbené sú zobrazené.
Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať.



Hovor

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.
K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie Oblben.
Pozrite si kapitolu: "Definujte kontakt ako obľúbený".

2.8 Zdvihnúť hovor


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:.
o
o

Prijať hovor
Zaveste slúchadlo.
Kláves hands-free.

o
o

Tlačidlo vypnutia na Bluetooth zariadení.

Obrzok vho kontaktu sa me objavit vtelefne iba vtedy, ak bol obrzok pvode skoprovan do pamte
prijmaca a pripojen kvmu kontaktu (Pozri: Definovať kontakt).
Ukončenie hovoru


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o Zaveste slúchadlo.
o
o

Ukonč. hovor
Tlačidlo zapnutia na Bluetooth zariadení.
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2.9 Ignorovať hovor
Prijal sa iný hovor:


Ignorovať
Váš telefón už nebude zvoniť, no účastník bude naďalej počuť vyzváňací tón.

Hovor môžete stále prijať aj potom, čo ste ho ignorovali

2.10 Presmerovať prichádzajúci hovor
Prijal sa iný hovor:. Telefón zvoní.

Presmerovať do hlasovej schránky


PresmDoSchr
Hovor sa presmeruje priamo do hlasovej schránky.

Presmerovať na iné číslo




Odkloniť
Zavolať účastníka prenosu.
Hovor bude okamžite presmerovaný.

2.11 Pomocou telefónu v režime „Hands-free“
Spustili ste komunikáciu.



Kláves hands-free.
Zvoľte požadovaný zvukový režim:.
o

Hands-free.

o

Reproduktor (Skup. počúv.).

Opätovné prebratie hovoru pomocou slúchadla


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o Zaveste slúchadlo.
o
o

Telefónne slúchadlo.
Tlačidlo vypnutia na Bluetooth zariadení.

Prejdite späť do režimu „hands-free“


Stlačte znovu kláves „hands-free“.
Môžete sa napojiť na slúchadlo.
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2.12 Prijímanie hovorov interkomu ( Interfónia)
Hovor môžete prijať bez dvihnutia prijímača. Pri príchode hovoru budete automaticky pripojení v
režime hands-free. Na obrazovke sa zobrazí identita volajúceho.
Prijatie hovoru v režime interkomu:





Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Telefonovanie
Áno / Nie

Interfónia

Späť na hlavnú stránku.

2.13 Skryť moju identitu
Pred vytočením hovoru môžete skryť svoju identitu.





Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Telefonovanie
Áno / Nie

Skryť identitu

Späť na hlavnú stránku.

2.14 Zoznam hovorov účastníka
Môžete si zobraziť históriu všetkých hovorov (prijatých, zmeškaných a pod).









Vyberte aplikáciu.
História
História aplikácie ukazuje dve záložky, zoznam nových udalostí na telefóne, ako sú zmeškané
hovory a aj staršie udalosti na telefóne.
Nový
Všetky nové zmeškané prichádzajúce hovory.
História
Všetky udalosti.
Zvoľte vhodnú záložku.
Zo zoznamu hovorov vyberte účastníka.
Daje vho kontaktu sa zobrazia na displeji spolu shistriou vetkch hovorov tohto kontaktu
(zmekan hovory, prijat hovory, hlasov schrnka, a pod.).

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.
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2.15 Vymazanie jednej udalosti zo zoznamu hovorov


Vyberte aplikáciu.
História



Zvoliť záložku:
História
Stlačte príslušnú udalosť.




Vymazat

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.

2.16 Vymažte všetky udalosti zo zoznamu hovorov


Vyberte aplikáciu.
História



Zvoliť záložku:
História




ZmazVšetky
Zvoľte typ udalosti na vymazanie.
o Filtrovať zmeškané hovory : Neodpovedané prichádzajúce hovory.
o Volať späť : Žiadosti o spätné zavolanie.
o Iné typy položiek comlog



Potvrďte vymazanie všetkých udalosti zo zoznamu hovorov:
Vymazat

K funkcii máte tiež prístup prostredníctvom náhľadu aplikácie História.
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3 Priebeh konverzácie
3.1 Podržanie hovoru



Spustili ste komunikáciu.
Podržať
Váš hovor je podržaný.
Volajúci počuje hudbu alebo tón podržania dovtedy, kým hovor znova neprijmete.

Obnoviť podržanú druhú stranu.



Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
Vyberte podržaného volajúceho z denníka hovorov alebo z oblasti oznamov.

o

Obnoviť
Znovu ste spustili komunikáciu s účastníkom.

o



3.2 Volanie iného účastníka


Spustili ste komunikáciu.




Nový hovor
Zavolať druhú osobu.
Z klávesnice na vytáčanie môžete volať priamo vytočením čísla alebo cez históriu hovorov,
výberom z kontaktov, vyhľadávaním mena alebo obľúbených položiek:
o Vytočiť číslo vášho hovoru.



o

Vyhľadať

o

História

o

Kontakty

o

Oblben
Hovor

Prvý účastník je pridržaný.
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3.3 Prepínanie medzi hovormi (sprostredkovaný hovor)


Komunikujete s prvým účastníkom.
Druhý účastník je podržaný.




Prepínanie medzi hovormi pomocou výberu podržaného volajúceho v denníku hovorov.
Prebieha komunikácia s druhým kontaktom: Prvý hovor sa automaticky podrží.

3.4 Prepojenie hovoru
Prepojenie účastníka počas hovoru na iné číslo:
Komunikujete s prvým účastníkom.



Zavolať účastníka prenosu (Pozrite si kapitolu: Volanie iného účastníka).
Ak cslo prijmajce transfer odpovie:



Presmerovať
Obaja účastníci sú pripojení.

Svoj hovor môžete okamžite prepojiť aj bez toho, aby ste čakali na odpoveď volaného.
Komunikujete s prvým účastníkom. Druhý účastník je podržaný.


Chcete pridať prvého účastníka do rozhovoru s druhým.




Presmerovať
Obaja účastníci sú pripojení.

3.5 Trojčlenná konferencia


Komunikujete s prvým účastníkom. Druhý účastník je podržaný.




Konferencia
Ste v režime konfer. hovoru.

Pre ukoncenie konferencie


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o
o

Ukončiť konf.
Zaveste slúchadlo.

Potvrdte.
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o

3.6 Stlmiť zvuk, aby vás účastník nepočul
V priebehu komunikácie potrebujete, aby vás účastník nepočul.



Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o Stlačte tlačidlo “Mute“ na telefóne:
Aktivuje sa režim stlmenia hovoru (Kláves je modrý).
Účastník vás už nebude počuť.
Opätovným stlačením klávesu sa vrátite do normálneho režimu.
o

Stlačte a podržte tlačidlo Mute na bezdrôtových slúchadlách My IC Phone
Bluetooth®.
Opätovným stlačením klávesu sa vrátite do normálneho režimu.

3.7 Frekvencia hlasu
Počas hovoru musíte niekedy vysielať kódy v tónovej voľbe, napríklad v rámci hlasového servera,
automatickej ústredne alebo záznamníka obsluhovaného na diaľku.



Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o



Volajúci

o
Zadajte požadované kódy.

3.8 Aktuálna konverzácia sa nahráva
Pri rozhovore s jedným alebo viacerými účastníkmi môžete rozhovor uložiť.
AK chcete nahrať konverzáciu počas komunikácie:



Zaznamenať Prebieha nahrávanie.
Kedykoľvek môžete nahrávanie pozastaviť, znovu spustiť alebo prerušiť.
o Pozastaviť
o Pokračovať
o Zastaviť

Používateľ musí mať náležité práva pre použitie tejto funkcie.
Nie je možné nahrávať video hovor.

3.9 Nastavenie Automatickej hlasitosti
Počas konverzácie môžete aktivovať funkciu “Automatickej hlasitosti“. Táto funkcia umožňuje, aby
telefón riadil hlasitosť zvuku počas hovoru a zabezpečil stálu hlasitosť zvuku. Túto funkciu je možné
použiť vtedy, keď sa hlasitosť volajúceho mení alebo počas audio alebo video konferencie, kedy je
hlasitosť účastníkov konferencie rôzna.
Spustili ste komunikáciu.
AGC

Telefón riadi hlasitosť zvuku počas hovoru.
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4 Video hovor
4.1 Video hovor
Túto funkciu je možné použiť iba vtedy, ak má váš telefón ako aj telefón volajúceho aktivovanú túto
funkciu.
Počas video hovoru pozostáva obrazovka z dvoch oblastí. Hlavná obrazovka zobrazuje video
volajúceho a v časti “obraz v obraze“ v pravom dolnom rohu obrazovky je vaše video.

Hlavná obrazovka zobrazujúce video
volajúceho

Obrazovka “obraz v obraze“
zobrazujúca video odoslané
volajúcemu z vášho telefónu.

Ak sa táto ikona zobrazí v oblasti pripojenia, znamená:



Video k dispozícii vo vašom telefóne (biela farba).
Video je v telefóne aktívne. (modrá farba).

4.2 Začať video hovor
Video hovor je možné začať iba vtedy, keď už s volajúci hovoríte.


Hovor
Volať volanému.
Volaný prijme hovor, ste v audio komunikácii.

Overte, či telefón kontaktu podporuje videohovory.




Po stlačení ikonky pre video, ktorá je zobrazená v detailoch volaného, sa začne video
hovor.
Stav hovoru v oblasti oznamovania sa zmení, keď sa začne video hovor.
Stlačením šípky môže skryť ikonku „začať video hovor“.

Stav hovoru v oblasti oznamovania sa zmení, keď sa začne video hovor.



Keď začne video hovor, volaný vidí video odoslané z vášho telefónu. Je vyzvaný k
stlačeniu obrazovky “obraz v obraze“, čím sa začne video hovor.
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Táto ikonka, zobrazená v údajoch o Vašich kontaktoch, Vám oznamuje, že video
hovor sa prepája.
Táto ikonka, zobrazená v údajoch o Vašich kontaktoch, Vám oznamuje, že nie je
možné začať video hovor. Môžete skúsiť začať video hovor neskôr počas audio
konverzácie.
Táto ikonka (zelená), ktorá sa zobrazuje v oblasti pripojenia, označuje, že prebieha
prenos.
Táto ikonka, zobrazená v údajoch o Vašich kontaktoch, Vám oznamuje, že video
hovor sa ukladá.



Táto ikonka, ktorá sa zobrazuje v údajoch o kontaktoch, označuje, že nie je možné začať
video. Pre štart video komunikácie budete musieť začať nový video hovor.

4.3 Stlmiť/ zapnúť zvuk video hovoru
Počas video hovoru môžu obaja účastníci zastaviť video prenos. Autio prenos pokračuje ďalej.


Stlačte akékoľvek miesto na obrazovke “obraz v obraze“ a váš video hovor sa stlmí.
Volajúci nebude ďalej vidieť video.
Táto ikona sa zobrazuje v režime „obraz v obraze“ namiesto vášho videa.



Stlačte akékoľvek miesto na obrazovke “obraz v obraze“ a vaše video sa zastaví. Volajúci
ďalej vidí vaše video.

“Obraz v obraze“ je možné skryť. Pre vypnutie alebo zapnutie zvuku Vášho videa musí byť “obraz
v obraze“ zobrazený na Vašom telefóne.

4.4 Skryť/Ukázať „obraz v obraze“
Môžete skryť alebo ukázať „obraz v obraze“.


Stlačením a podržaním, alebo dvojitým kliknutím na hlavnú obrazovku videa alebo na
“obraz v obraze“ skryjete alebo zobrazíte “obraz v obraze“.

Keď skryjete “obraz v obraze“, zobrazí sa iba video z Vášho kontaktu.

4.5 Zobrazenie videa v režime celej obrazovky


Stlačte akékoľvek miesto na hlavnej obrazovke videa a zobrazenie sa zmení na celú
obrazovku.



Stlačte akékoľvek miesto na hlavnej obrazovke videa a zobrazenie sa zmení na bežný
režim.
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4.6 Prijatie druhého hovoru
Môžete mať naraz iba jednu video komunikáciu. To znamená, že sa nedá ovládať druhý video hovor.

Prijatie druhého hovoru počas konverzácie
Ak prijmete prichádzajúci hovor, prebiehajúci video a audio hovor sa podrží. Podržaný video hovor
oživíte rovnako ako audio hovor.
Kvôli obmedzeniu “jediné prebiehajúce video“:.




Keď presmerujete prebiehajúci video hovor, video sa vypne.
Keď prebiehajúci video hovor začnete nahrávať, video sa vypne (nahráva sa iba audio
komunikácia).
Video konferenciu nie je možné ovládať.

Ignorovanie druhého hovoru:


Ak ignorujete druhý hovor, video komunikácia pokračuje ďalej.
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5 Správa kontaktov
5.1 Definovať kontakt


Vyberte aplikáciu.
Kontakty




Pridať nový kontakt
Zadajte kontaktné údaje.
Musíte napísať aspoň priezvisko.




Späť
V kontakt je pridan do zoznamu.

V prípade externých čísel odporúčame používať kanonické tvary adresy zložené zo znaku „+“,
predvoľby krajiny (napr. „33“) a samotného čísla bez prvej číslice. Napríklad v prípade čísla
0390670000 zadajte tvar +3390670000. Znak „+“ získate dlhým stlačením tlačidla „0“.
Ku kontaktu mete pridat obrzok.





Obrzok skoprujte zusb klca na loklnu pamt telefnu.
Môžete odobrať pamäťové zariadenie USB.
Vpolcku pre obrzok zadajte nasledovn cestu: /data/FileManager/, potom zadajte meno obrzku
a jeho rozrenie.
Tento obrzok sa potom zobraz vtelefne vdy, ked budete hovorit so svojim kontaktom.

Extern server (LDAP) me byt dostupn vo vaej spolocnosti pre sprvu kontaktov. Ked s ku kontaktom
pridan obrzky, bud sa zobrazovat iba vtedy, ked sa vyuva monost vytcania podla mena.

5.2 Pridať kontakt z denníka hovorov



Vyberte aplikáciu.
História
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovedať prostredníctvom rýchlej správy.




Pridať
Zadajte kontaktné údaje.



Späť
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5.3 Zvsledku vyhladvania mena pridajte kontakt do zoznamu kontaktov




Vyhľadať
Zadajte prvé písmená kontaktného mena.
OK
Mená a priezviská účastníkov, ktorí vyhovujú kritériám vyhľadávania, sa automaticky
zobrazia na obrazovke.




Zvolte si sbor kontaktov.
Skopírovať
Zvsledku vyhladvania mena pridajte kontakt do zoznamu kontaktov.

5.4 Zavolať cez osobný zoznam ( Kontakty)



Vyberte aplikáciu.
Kontakty
Výber účastníka, ktorého chcete kontaktovať.
Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa kontaktu.



Stlačte ikonku volania na zavolanie kontaktu.

Ak je pre rovnakého účastníka uložených viacero čísel, vyberte požadované číslo.

5.5 Upravenie kontaktu



Vyberte aplikáciu.
Kontakty
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.




Upraviť
Zmente sbor kontaktov.



Späť

Pri komunikácii môžete upraviť kontakt.

5.6 Odstrániť kontakt



Vyberte aplikáciu.
Kontakty
Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť.




Áno

Vymazať
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5.7 Definujte kontakt ako obľúbený ( Oblben)
Najčastejšie volané kontakty môžu byť definované ako obľúbené kontakty.
Obľúbené kontakty sa zobrazia v aplikácii Oblben.




Vyberte aplikáciu.
Kontakty
Vyberte kontakt a pridajte ho k obľúbeným kontaktom.
Oblben
Kontakt je pridaný k Obľúbeným.
Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.

Zelené svetlo označuje kontakt zo zložky Obľúbené.

Na odstránenie kontaktu z Obľúbených


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o

Vyberte aplikáciu.
Kontakty

Vyberte aplikáciu.
Oblben
Zvolte si poadovan kontakt a vyberte ho zo svojich oblbench kontaktov.
o




Oblben
Kontakt je vyraden zvaich oblbench kontaktov.
Svetlo prepojené s klávesom sa vyplo.
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5.8 Programovanie priameho zástupcu pre kontakt.
V bežnom režime môžete programovať zástupcu priameho volania na svojej domovskej stránke.

Prístup na programovanie a nastavenie tlačidiel pre skratku na domovskú stránku



Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Domovská stránka

Tlačidlá funkcií sú zobrazené v dolnej časti domovskej stránky. Tieto tlačidlá sú určené na riadenie
programovanie tlačidiel, upravovanie tlačidiel, vymazanie, posun a resetovanie zobrazenia domovskej
stránky.

Pridať naprogramované tlačidlo



Pridat
Zvoľte si kontakt, ktorému pridelíte zástupcu cez zoznam kontaktov.

Keď nájdete kontakt, volaného alebo po zadaní čísla:



Tlačidlo, ktoré ste pridali sa zobrazí sivou farbou.
Spt
Ukončiť programovanie.
Tlačidlo, ktoré ste pridali, sa zobrazí na domovskej stránke.

Keď sú tlačidlá naprogramovanie cez zoznam kontaktov:
- Krátke stlačenie zaháji hovor.
- Dlhé stlačenie otvorí zložku kontaktu.
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6 Kontakt s ostatnými
6.1 Definovanie presmerovania
Váš telefón umožňuje definovať rôzne typy presmerovaní.



Okamž. presm.
Všetky vaše hovory budú okamžite presmerované do iného prístroja alebo hlasovej schránky.
Presm. pri zaneprázdn.
Všetky vaše hovory budú presmerované do iného prístroja alebo hlasovej schránky, keď už
budete online.



Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:



o
Stlačte kláves Používateľské služby.
o Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
Trasa






Pridat
Vyberte typ presmerovania, ktoré chcete naprogramovať:
o Okamž. presm.
o Presm. pri zaneprázdn.
o AK NEODPOVEDÁ
o AK JE OBSADENÉ ALEBO NEODPOVEDÁ
Ďalší

Presmerovať hovory do iného prístroja




Iné
Zadajte cieľové číslo na presmerovanie.
Potvrďte.
Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

Presmerovať hovory do hlasovej schránky



Hlasová schránka
Uložiť
Uložiť presmerovanie.
Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.
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6.2 Aktivovanie preddefinovaného presmerovania
Váš telefón umožňuje aktivovanie preddefinovaných alebo vytvorených presmerovaní.


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:



o
Stlačte kláves Používateľské služby.
o Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
Trasa
Na obrazovke sa zobrazí zoznam preddefinovaných presmerovaní.
Vyberte požadované presmerovanie.




Aktivuje sa presmerovanie ( Kláves je modrý).
Informácie o aktivovanej funkcii sa nachádzajú v oblasti s osobnými informáciami v ľavom
hornom rohu obrazovky.



Späť na hlavnú stránku.

Ak kláves presmerovania nesvieti, nie je aktivované žiadne presmerovanie.

6.3 Hneď presmerovať do hlasovej schránky
Pred použitím presmerovania je potrebné ho definovať


Stlačte kláves Používateľské služby.



Hlasová schránka



Aktivuje sa presmerovanie ( Kláves je modrý)
Informácie o aktivovanej funkcii sa nachádzajú v oblasti s osobnými informáciami v ľavom
hornom rohu obrazovky

Ak kláves presmerovania nesvieti, nie je aktivované žiadne presmerovanie.
Pri vytváraní presmerovania sa toto pridá do zoznamu dostupných presmerovaní, aby ho bolo možné
použiť.

6.4 Vizuálna hlasová schránka
Vizualizácia hlasových správ zobrazuje a riadi hlasové správy, ktoré vám nechali volajúci.


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
 Ste informovaní o novej hlasovej správe (oznamovacie pásmo).
Stlačte tlačidlo pre oznamy hlasových správ v strednej a hornej časti obrazovky.


Vyberte aplikáciu.
História
Hlasová schránka
Vybrať účastníka, ktorý zanechal hlasovú správu.




Na domovskej stránke stlačte kláves hlasovej schránky.
Zadajte heslo pre vstup do vizuálnej hlasovej schránky.
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Aplikácia vizuálnej hlasovej schránky ukazuje dve záložky, zoznam nových hlasových správ a prebrané
správy.






Nový
Všetky nové správy.
Číslo novej správy sa zobrazuje na záložke.
Staré správy.
Zvoľte vhodnú záložku.
Zvoliť správu.
Na obrazovke sa zobrazia informácie týkajúce sa kontaktu.



Hrať VM
Prehrávanie správy.



Pozastaviť VM
Pozastavenie počas počúvania správy.



Zastaviť VM
Zastaviť prehrávanie.

Po prečítaní môžete:


SpätHovor
Odosielateľ správy spätného volania.



Vymazať
Vymazať aktuálnu správu.



ZmazVšetky
Odstrániť všetky správy.



Volať HS
Kontrola hlasovej pošty.
Heslo
Zadajte svoje heslo.
Postupujte podľa hlasového sprievodcu pokynmi.
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6.5 Zrušenie presmerovania
Presmerovanie je aktívne (kláves presmerovania svieti).


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:



o
Stlačte kláves Používateľské služby.
o Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
Profil smerovania Môj telefón do práce



Späť na hlavnú stránku.

6.6 Úprava presmerovania
Naprogramované presmerovania môžete zmeniť.


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:



o
Stlačte kláves Používateľské služby.
o Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
Profil smerovania







Upravit
Vyberte presmerovanie, ktoré chcete zmeniť.
Vyberte typ presmerovania, ktoré chcete naprogramovať.
o Okamž. presm.
o Presm. pri zaneprázdn.
Ďalší

Presmerovať hovory do iného prístroja




Iné
Zadajte cieľové číslo na presmerovanie.
Potvrďte.
Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

Presmerovať hovory do hlasovej schránky



Hlasová schránka
Uložiť
Uložiť presmerovanie.
Presmerovanie sa pridá do zoznamu preddefinovaných presmerovaní.
Môžete ho aktivovať ihneď alebo neskôr.

6.7 Odstrániť presmerovanie
Váš kontakt môžete zavolať bez navolenia priamo zo svojho osobného zoznamu.





Vymazat
Vyberte presmerovanie, ktoré chcete odstrániť.
Áno
Potvrďte vymazanie.
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7 Klávesnica
7.1 Zmena typu klávesnice
Pri úprave textu môžete zmeniť typ klávesnice v závislosti od jazyka, v ktorom píšete: : AZERTY,
QWERTY, QWERTZ, Cyrilika.




Na obrazovke sa zobrazí klávesnica.
Vyberte typ kláves (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Cyrilika,.).
OK
Potvrďte svoju voľbu.

7.2 Vymazanie znaku
Pri úprave textu ho možno bude potrebné opraviť.



Umiestnite kurzor nad text a dotknutím sa obrazovky položku vymažte.
Na klávesnici stlačte kláves zmazania.

Pri úprave textu môžete vymazať niekoľko znakov naraz.



Umiestnite kurzor pred prvý znak, ktorý chcete vymazať, a presuňte prst na posledný
znak, ktorý chcete vymazať, pričom stále ostaňte v kontakte s obrazovkou.
Na klávesnici stlačte kláves zmazania.

7.3 Písať veľkými písmenami
Štandardne sa znaky zobrazujú ako malé.


Stlačte tento kláves.
Nasledujúci znak sa zobrazí ako veľký a ďalší znak sa automaticky zobrazí ako malý.



Stlačte tento kláves dvakrát. Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.
Režim veľkých písmen sa používa pre všetky písané znaky.



Ak sa chcete vrátiť do režimu malých písmen, znovu stlačte tento kláves.
Svetlo prepojené s klávesom sa vyplo.

Zelená kontrolka tohto klávesu svieti. Režim veľkých písmen je aktívny.
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7.4 Napíšte číslo




Stlačte tento kláves.
Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.
Napíšte čísla.
Ak sa chcete vrátiť do režimu písania znakov, znovu stlačte tento kláves.
Svetlo prepojené s klávesom sa vyplo.

Zelená kontrolka tohto klávesu svieti. Číselná klávesnica je aktivovaná.

7.5 Vpíšte špeciálne znaky





Stlačte tento kláves.
Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.
Zvoľte znak.
Špeciálne znaky súvisiace s vybraným znakom sa zobrazia.
Vyberte požadovaný znak.
Klvesnica je vpvodnom reime.
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8 Programovanie telefónu
8.1 Definovať jazyk telefónu






Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Nastavenia Zariadenie
Vyberte si jazyk.
OK

Konfigurácia telefónu

Jazyk

Späť na hlavnú stránku.

8.2 Obľúbené
Táto aplikácia obsahuje obľúbené kontakty, ktoré ste si uložili do osobného zoznamu ( Adresár).
Najčastejšie volané kontakty môžu byť definované ako obľúbené kontakty.




Vyberte aplikáciu.
Kontakty
Vyberte kontakt a pridajte ho k obľúbeným kontaktom.
Oblben
Kontakt je pridaný k Obľúbeným.
Svetlom prepojené s klávesom sa zapne.

Zelené svetlo označuje kontakt zo zložky Obľúbené.
Váš kontakt môžete zavolať bez navolenia priamo zo svojho osobného zoznamu.


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o Z domovskej stránky : Oblben
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovedať prostredníctvom rýchlej správy.
Vyberte aplikáciu.
Oblben
Máte zmeškaný hovor a chcete odpovedať prostredníctvom rýchlej správy.
o



Na odstránenie kontaktu z Obľúbených


Oblben
Led dióda príslušnej funkcie zhasne.
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8.3 Zamknutie/ Odomknutie telefónu
Ak je telefón uzamknutý, môžete volať iba špeciálne čísla, ako je núdzové, bezpečnostné alebo
štandardné (maximálne 3 nakonfigurované správcom) volanie.

Terminál sa uzamyká


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:



o
Stlačte kláves Používateľské služby.
o Stlačte oblasť s informáciami v ľavom hornom rohu obrazovky.
Informácie o používateľovi




Zamknúť
Potvrdte:
Zamknúť
Prístroj zablokovaný.

Ak telefón zvoní, zobrazí sa základný popup a vyžaduje odpovedať na neprijatý hovor. Počas hovoru
môžete iba ukončiť hovor.
Z domovskej stránky



Zamknúť
Potvrdte:
Zamknúť
Prístroj zablokovaný.

Ak chcete telefón uzamknúť z domovskej stránky, túto funkciu je potrebné nastaviť:




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Zamknúť Tlačidlo uzamknutia
Aktivovať funkciu.

Odomknúť terminál



Zadajte heslo na odomknutie telefónu.
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8.4 Automatick zmok
Ked sa podsvietenie telefnu vypne, telefn sa zroven uzamkne.

Aktivujte automatick zmok




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Zamknúť Uzamknúť vypnutie podsvietenia
Aktivovať funkciu.

Nastavte cas podsvietenia a uzamknutia telefnu




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Šetrič obrazovky Trvanie podsvietenia
Nastavte cas podsvietenia telefnu.

Odomknúť terminál



Zadajte heslo na odomknutie telefónu.

8.5 Nastaviť zvonenie







Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk
Vaše zariadenie vám umožňuje nastaviť rozličné tóny zvonenia podľa typu prichádzajúceho
hovoru.
o Zvonenie na mieste
o Zvonenie mimo miesta
o Špeciálne zvonenie
o Zvonenie udalosti
Zvolte si zvonenie ku kadmu typu hovoru.
Potvrďte svoju voľbu.
OK

8.6 Aktivovať/deaktivovať tichý režim




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Tiché zvonenie
Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.
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8.7 Vyzváňacie tóny





Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Pípanie pred zvonením
o Jedno pípnutie : Pred zvonením jedno pípnutie.
o Dve pípnutia : Dve pípnutia pred vyzváňaním.
o Trojité pípnutie : Pred zvonením tri pípnutia.
o Bez pípnutia : Vyzváňanie bez pípnutia.
Potvrďte svoju voľbu.
OK

8.8 Zosilňujúce zvonenie




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Nastavenia Zariadenie Zvuk Zosilňujúce zvonenie
Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.

8.9 Upravuje sa hlasitosť zvonenia




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Hlasitosť zvonenia
Upravuje sa hlasitosť zvonenia ( Od 0 do 9).

8.10 Upraviť hlasitosť zvonenia prichádzajúceho hovoru


Pri prichádzajúcom hovore telefón zvoní.



Zníženie hlasitosti.



Zvýšenie hlasitosti.

8.11 Nastavenie hlasitosti reproduktora alebo slúchadla


Počas hovoru môžete upraviť hlasitosť reproduktora alebo prijímača:.



Zníženie hlasitosti.



Zvýšenie hlasitosti.

8.12 Aktivujte/deaktivujte dotykov sptn vzbu
Pri stlačení klávesu na telefóne systém zavibruje, čím potvrdí túto akciu.
Zapnutie alebo vypnutie vibrácie kláves:




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Konfigurácia telefónu Haptická odozva
Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.
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8.13 Aktivovanie režimu slúchadiel
Na bočnej strane telefónu je 3,5 mm konektor na slúchadlá / externý mikrofón. U svojho predajcu
získate informácie o rôznych dostupných modeloch slúchadiel.
Podľa prednastavenia môže byť audio vstup na vašom telefóne použitý na pripojenie slúchadiel,
hands-free sady alebo reproduktora.



Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Typ príslušenstva

JACK

OK

Po zvolení typu príslušenstva musíte špecifikovať príslušenstvo vstupu jack.:




Príslušenstvo jack
o Náhlavná súprava
o Handsfree
o Reproduktor
OK

8.14 Nainštalujte zariadenie Bluetooth (párovanie)
Zariadenia Bluetooth môžete používať spolu s telefónom ako je slúchadlo alebo náhlavná súprava.
Aby ste mohli zariadenie Bluetooth používať, musí byť spárované so súpravou. Aby ste mohli
realizovať spárovanie, zariadenie Bluetooth sa musí nachádzať vo viditeľnom režime. Informácie o
aktivovaní viditeľnosti zariadenia Bluetooth nájdete v jeho dokumentácii.









Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Bluetooth
Pridat
Prehliadať
Súprava začne zisťovať prítomnosť dostupných zariadení Bluetooth.
Vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
Pridajte ho do zoznamu zariadení.
Zadajte kód PIN zariadenia.
OK
Externé zariadenie Bluetooth je pripojené.
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Po spárovaní príslušenstva Bluethooth musíte definovať typ príslušenstva v audio nastaveniach.



Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Typ príslušenstva

BT OK

Ktorý doplnok ste práve pridali:




Príslušensvo Bluetooth
o Náhlavná súprava
o Handsfree
o Reproduktor
OK

Všetky zariadenia okrem Alcatel-Lucent My IC Phone Bluetooth® Wireless Handset budú považované
za zariadenia so slúchadlami.

8.15 Inštalovať bezdrôtové slúchadlá Alcatel-Lucent My IC Phone Bluetooth®













Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Bluetooth
Pridat
Prehliadať
Súprava začne zisťovať prítomnosť dostupných zariadení Bluetooth.
Vaše Bluetooth® zariadenie sa na spárovanie musí pripraviť. Slúchadlo vyveste a vypnite.
Potom stlačte a podržte obe tlačidlá naraz. Zaznie 3-notový tón a LED žiarovka s rozsvieti
zeleným a oranžovým svetlom.
Vyhľadávanie Bluetooth® zariadenia. Počkajte, kým sa nezobrazí zistený typ zariadenia a
adresa.
Zvoľte príslušné zariadenie.
Pridat
Zadajte kód PIN zariadenia ( Prednastavený PIN kód je 0000).
OK
3-notový tón označuje správne nainštalovanie slúchadla (LED žiarovka svieti zeleným alebo
oranžovým svetlom, podľa úrovne nabitia batérie).
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Po spárovaní príslušenstva Bluethooth musíte definovať typ príslušenstva v audio nastaveniach.




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Typ príslušenstva BT OK
Príslušensvo Bluetooth Náhlavná súprava OK

Chybové správy


Aparát zobrazí chybovú správu o neúspešnom spárovaní.
zariadenia alebo PIN kód.

Skontrolujte stav vášho Bluetooth®

8.16 Odinštalujte Bluetooth® zariadenie (zrušenie spárovania)





Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Bluetooth
Zvoľte Bluetooth® zariadenie na zrušenie spárovania.
Vymazať
Bluetooth® zariadenie je odinštalované (nespárované).

8.17 Súprava načúvadla
Ak používate telefón s odpočúvacím zariadením, musíte nainštalovať a aktivovať nástroj
odpočúvacieho zariadenia (HAC), vyvarujete sa tak ťažkostiam pri počúvaní.




Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Zvuk Audiofón
Aktivovať funkciu : YES
Súprava načúvadla je aktivovaná.

8.18 Nastaviť budík






Alarm
Hodina
Zadať čas budenia.
Zvuk budíka
Vyberte si melódiu.
Hlasitosť
Úprava hlasitosti budíka.
Stav budíka
Aktivovať funkciu.
Príslušná LED dióda bude svietiť: funkcia je aktivovaná.
Zobrazí sa ikona (oblasť s informáciami o spojení).

Počas zvonenia budíka môžete zvoliť opakovanie alebo vypnutie zvonenia.
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8.19 Správca súborov
Táto aplikácia umožňuje riadenie audio súborov a obrázkov.







Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Vyberte požadovaný typ súboru:
o Zvuk
o Obraz
Zvoľte si odkiaľ sa budú čítať súbory: zo súborov uložený na telefóne alebo z pripojeného
USB zariadenia, alebo z oboch.
Späť
Zobrazia sa všetky dostupné súbory zvoleného typu.

Čas zobrazovania môže trvať dlhšie, ak USB zariadenie obsahuje príliš veľa súborov.
Ak používate externé USB pamäťové zariadenie, súbory sa musia uložiť na depozitári, ktorý má
rovnaké meno ako je názov depozitára definovanom v Nastavenia/Aplikácia/Moje súbory. Predvolené
meno depozitára je “My IC Phone“. Ak chcete zmeniť toto meno, uistite sa, že ho zmeníte aj v
nastaveniach telefónu aj na USB pamäťovom zariadení.
Zoznam obsahujúci zvukové a/alebo obrazové súbory uložené v externom USB pamäťovom zariadení
nesmie presahovať množstvo 200 súborov (vrátane všetkých druhov súborov).

8.20 Vymazanie súboru





Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Vyberte požadovaný typ súboru:
o Zvuk
o Obraz




Prejdite do režimu vymazania.
Vymazať
Vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť.
Potvrďte vymazanie.



Ukončite režim vymazania.

Nie je možné vymazať súbor uložený na externom zariadení.
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8.21 Skopírujte súbor z externého úložného zariadenia na vnútornú pamäť
telefónu






Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Vyberte požadovaný typ súboru:
o Zvuk
o Obraz
Filtre
Zvoľte úložné zariadenie.
Vyberte súbor, ktorý chcete skopírovať.



Skopírovať

8.22 Počúvať zvukový súbor






Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Zvuk
Filtre
Zobraziť súbory podľa vybraného úložného zariadenia (Vnútorná pamäť telefónu alebo
externé úložné zariadenie).
Vyberte zvukový súbor.
Automaticky sa spustí jeho prehrávanie.
o

Prerušenie:.
Pozastaviť

o

Znovu prehrať:.
Prehrať

o

Zastaviť prehrávanie:.
Zastaviť

Podporované audio formáty sú mp3 a aac.
Po dodaní z výroby sú audio zložky v My IC Phone vlastníctvom Alcatel-Lucent a dajú sa používať. Keď
si obchodný partner alebo koncový užívateľ stiahne MP3 zložky cez USB prepojenie, zodpovedá za
požiadavky vlastníckych práv spojené so sťahovaním takýchto zložiek.
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8.23 Prehrať všetky zvukové súbory






Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Zvuk
Filtre
Zobraziť súbory podľa vybraného úložného zariadenia (Vnútorná pamäť telefónu alebo
externé úložné zariadenie).
Prehr. všetko
Posluch audio súborov sa začal.



Zastaviť prehrávanie: Zast. všetko



Znovu prehrať: Prehrať



Prejsť na nasledujúcu skladbu: Nasledujúci



Náhodné prehrávanie skladieb: ReNáhodne

Podporované audio formáty sú mp3 a aac.
Po dodaní z výroby sú audio zložky v My IC Phone vlastníctvom Alcatel-Lucent a dajú sa používať. Keď
si obchodný partner alebo koncový užívateľ stiahne MP3 zložky cez USB prepojenie, zodpovedá za
požiadavky vlastníckych práv spojené so sťahovaním takýchto zložiek.

8.24 Tapeta telefónu
Môžete si zmeniť tapetu na telefóne. Obrázok musí byť uložený v súprave alebo na pamäťovom
zariadení USB.
Ak sa obrázok nachádza na pamäťovom zariadení USB, musíte ho pripojiť k telefónu:



Vložte zariadenie USB do zadnej časti telefónu.
Zobrazí sa ikona (oblasť s informáciami o spojení).

Zmena tapety:







Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Obraz
Zobrazí sa tiež zoznam obrázkov na zariadení USB.
Filtre
Zobraziť súbory podľa vybraného úložného zariadenia.
Vyberte obrázok.
Tapeta
Vybraný obrázok sa nastaví ako tapeta.

Podporovan formty obrzkov s: bmp, jpeg, png.
Pre optimálne zobrazenie musí byť veľkosť obrázku 800 x 480.
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8.25 Šetrič obrazovky telefónu
Šetrič obrazovky môžete zmeniť na prednastavený alebo vlastný šetrič. Prednastavený šetrič
obrazovky používa prednastavené obrázky. Osobný šetrič obrazovky používa obrázky uložené v pamäti
vášho telefónu a nastavené v priehradke šetričov.





Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Aplikácia Šetrič obrazovky
Šetrič obrazovky : Áno / Nie
Aktivovať alebo deaktivovať funkciu.
Typ šetriča obrazovky
Vyberte typ šetriča obrazovky:
o Prednastavený šetrič obrazovky.
o Osobný šetrič obrazovky.

Môžete nastaviť prerušenie šetriča obrazovky, podsvietenia, jasu, keď je podsvietenie zapnuté alebo
vypnuté a znovu aktivujte interval obrázkov.

Pridať obrázok pre svoj osobný šetrič obrazovky
Obrázok, ktorý chcete uložiť, musí byť uložený v pamäti telefónu.
Podporovan formty obrzkov s: bmp, jpeg, png.
Pre optimálne zobrazenie musí byť veľkosť obrázku 800 x 480.





Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Obraz
Vyberte obrázok.
Šetrič obrazovky
Obrázok je pridaný do osobnej priehradky pre šetriče obrazovky.

Odstrániť obrázok z osobnej priehradky pre šetriče obrazovky





Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Obraz
Vyberte obrázok.
Odstr. z SsPool
Obrázok je odstránený z osobnej priehradky pre šetriče obrazovky.
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8.26 Prispôsobenie vlastného obrázka
Môžete si zmeniť obrázok, ktorý sa zobrazuje v oblasti s osobnými informáciami v ľavom hornom rohu
obrazovky. Obrázok musí byť uložený v súprave alebo na pamäťovom zariadení USB.
Ak sa obrázok nachádza na pamäťovom zariadení USB, musíte ho pripojiť k telefónu:



Vložte zariadenie USB do zadnej časti telefónu.
Zobrazí sa ikona (oblasť s informáciami o spojení).

Zmena avatára:







Vyberte aplikáciu.
Moje súbory
Obraz
Zobrazí sa zoznam dostupných obrázkov.
Filtre
Zobraziť súbory podľa vybraného úložného zariadenia.
Vyberte obrázok.
Môj obrázok
Obrázok sa aktualizuje.

Podporovan formty obrzkov s: bmp, jpeg, png.
Odporúčaná veľkosť pre avatár je 100x100 pixelov.

8.27 Tlačidlá programovania skratky na domovskú stránku
Tieto tlačidlá sú určené na volante/ otvorenie karty s kontaktom alebo na volante špecifického čísla.

Prístup na programovanie a nastavenie tlačidiel pre skratku na domovskú stránku



Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Domovská stránka

Tlačidlá funkcií sú zobrazené v dolnej časti domovskej stránky. Tieto tlačidlá sú určené na riadenie
programovanie tlačidiel, upravovanie tlačidiel, vymazanie, posun a resetovanie zobrazenia domovskej
stránky.
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Pridať naprogramované tlačidlo



Pridat
Zvoľte si volaného a pridajte tlačidlo cez svoj zoznam kontaktov, vyhľadajte podľa funkcie
mena alebo cez vytáčanie.

Keď ste našli kontakt cez zoznam kontaktov alebo pomocou vyhľadávania podľa mena, alebo keď ste
zadali číslo Vášho kontaktu:



Tlačidlo, ktoré ste pridali sa zobrazí sivou farbou.
Spt
Ukončiť programovanie.

Tlačidlo, ktoré ste pridali, sa zobrazí na domovskej stránke.
Keď sú tlačidlá naprogramovanie cez zoznam kontaktov:
- Krátke stlačenie zaháji hovor.
- Dlhé stlačenie otvorí zložku kontaktu.

Upravovanie tlačidiel pre skratku
U naprogramovaných tlačidiel môžete upraviť meno alebo číslo.




Upravit
Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť.
Vyberte spôsob, ako číslo upravíte, cez zoznam kontaktov, vyhľadávaním podľa mena alebo
cez vytáčanie.

Po uskutočnení úprav:




Potvrďte nové úpravy.
Zadajte názov novej skratky.
OK
Ak chcete potvrdiť voľbu.

Presun tlačidla pre skratku na domovskú stránku
Naprogramované tlačidlo môžete umiestniť kdekoľvek na domovskú stránku.




Presunúť
Stlačte ikonu presunu pre tlačidlo, ktoré chcete presunúť.
Keď sa ikona zobrazí, môžete presunúť naprogramované tlačidlo stlačením miesta, kde
chcete tlačidlo umiestniť.

Tlačidlá s predvolenými funkciami môžete tiež presunúť na iné miesta, rovnako ako sa presúvajú
tlačidlá pre skratku.
Ak presuniete naprogramované tlačidlo na miesto, ktoré je už obsadené, tlačidlá sa vymenia.
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Vymazanie tlačidiel pre skratku




Vymazat
Vyberte si tlačidlo pre skratku, ktoré chcete vymazať.
OK
Potvrdiť vymazanie.
Tlačidlo je vymazané.

Resetovanie zobrazenia domovskej stránky
Keď presuniete tlačidlá pre skratky and tlačidlá predvolených funkcií na domovskú stránku, môžete
resetovať obrazovku a vrátiť sa na predvolenú obrazovku.



Reset
OK
Potvrďte resetovanie.

8.28 Zmena témy telefónu






Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Konfigurácia telefónu
Na stránke konfigurácií vyberte aktuálnu tému
Na obrazovke sa zobrazí zoznam dostupných tém.
Vyberte zo zoznamu požadovanú novú tému.
OK
Potvrdiť výber.

Zmena témy môže trvať pár sekúnd.
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8.29 Resetovanie Údajov o užívateľovi
Použitím funkcie resetovania sa vymaže:









Zvukové súbory alebo fotografie, ktoré sú uložené v telefóne,
Vaše programovateľné tlačidlá,
Vaše kontakty,
Zoznam vašich komunikácií,
Vaše programovateľné varovné signály,
Vaše vlastné nastavenia (vykonané cez Aplikáciu alebo Ponuky zariadenia),
Používateľské nastavenia (používateľa alebo pozadie, šetrič obrazovky, znelka, vonkajší obal),
Vaše inštalované webové aplikácie.

Pred resetovaním sa uistite, či je tento postup nutný, pretože Vaše údaje nastavenia telefónu sa
vymažú.





Vyberte aplikáciu.
Nastavenia
Zariadenie Reset
Aktivovať funkciu: YES
Zadajte heslo.

Resetovanie sa začne hneď po zadaní hesla.
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9 Manažér/sekretárka
9.1 Manažér/sekretárka
Aplikácia Manažér/Asistent ponúka dodatočné funkcie, keď je telefón manažéra (Alcatel-Lucent 8082
My IC Phone) nastavený na použitie s telefónom asistenta (Alcatel-Lucent IP Touch 4068, 4038, 4039,
4028 or 4029 Phone).
Na telefóne manažéra ukazuje okienko aplikácie meno asistenta , prístupové tlačidlo funkcie pre
priame volanie a prístupové tlačidlo režimu filtrovania. Okno aplikácie asistenta/manažéra sa dá
zobraziť iba v prípade, že je domovská stránka v rozšírenom režime.
Manažérska stanica,


Hovor
Zavolajte sekretárke.
Ak sa už nachádzate v konverzácii s účastníkom, podržíte ho na linke.



Režim
Povoliť filtrovanie manažér/asistent a kontrolu hovorov.

9.2 Vyberte a aktivujte režim filtrovania medzi telefónmi vedúceho a
sekretárky.
Režim filtrovania umožňuje manažérovi rozhodnúť a o tom, ako smerovať a sledovať hovory
prichádzajúce na jeho aparát.




Režim
Vyberte režim filtrovania, ktorý chcete aktivovať.
Na telefónoch manažéra a príslušného asistenta sa zapne filtrovanie.

Existujú tri režimy filtrovania:


Manažér neprijíma hovory, asistent ich prijíma



Manažér prijíma hovory, asistent ich monitoruje



Vyp.

Manažér neprijíma hovory, asistent ich prijíma
Ak niekto volá na telefón manažéra, hovor sa presmeruje na telefón asistenta.
Vo tomto režime filtrovania nedostane manažér oznam o prichádzajúcich hovoroch smerovaných
asistentovi. Vedúci nemôže prijímať prichádzajúce hovory. Tieto hovory sú označené špeciálnou
šípkou v prezeraní histórie. Manažér môže vidieť stav všetkých hovorov (prijatých aj neprijatých) v
tabuľke prezerania histórie počas aktivovania režimu filtrovania.
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Manažér prijíma hovory, asistent ich monitoruje
V tomto režime filtrovania je sekretárke oznámený prichádzajúci hovor na telefóne vedúceho. Ak je
to nutné, sekretárka môže prijať prichádzajúci hovor predtým, než ho prijme vedúci. Ak hovor prijme
asistent, hovor je označený špeciálnou šípkou v prehľade histórie na telefóne manažéra.

Vyp.
Funkcia vedúceho/sekretárky je deaktivovaná. Medzi oboma telefónmi neprebieha žiadne smerovanie
ani sledovanie.

9.3 Hovoriť s asistentom počas hovoru
Počas hovoru môže manažér vytočiť číslo asistenta a hovoriť s ním.


Manažér telefonuje.



Asistent
Zavolať asistentovi.

9.4 Presmerovať hovor na telefón asistenta
Počas hovoru môže manažér priamo presmerovať hovor na asistenta.


Manažér telefonuje.



Asistent
Zavolať asistentovi.



Presmerovať
Hovor sa presmeruje na asistenta.

55

10 My IC Phone Synchronizer
10.1 Úvod
Táto aplikácia je na synchronizovanie zoznamu adries vo vašom telefóne s aplikáciou Outlook.
Podporuje údaje v aplikácii Outlook lokálne, napríklad archivovaný súbor v lokálnej aplikácii Outlook.
Maximálny prednastavený počet kontaktov, ktoré môžete synchronizovať medzi vašim telefónom a
počítačom, je 500. Váš správca však môže tento počet zvýšiť až do 1000. U svojho správcu zistite, aký
je maximálny počet kontaktov.

10.2 Požiadavky
Podporované operačné systémy:




Microsoft Windows XP s aktualizáciou Service Pack 2 alebo vyššou (32-bitový systém),
Microsoft Windows VISTA (32-bitový a 64-bitový systém),
Microsoft Windows 7 (32-bitový a 64-bitový systém).

Podporované verzie aplikácie Outlook:
Microsoft Outlook 2000, Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2003, Microsoft Outlook 2007,
Microsoft Outlook 2010 ( 32 bitov a 64 bitov).
Minimálne systémové požiadavky:






Procesor: trieda P4 alebo vyššia,
Pamäť RAM: aspoň 256 MB,
Minimálne miesto na disku: 100 MB,
Rozlíšenie: 800 x 600 True Color,
Vyžadovaná sieťová karta.

10.3 Inštalácia aplikácie v počítači
Aplikácia je k dispozícii v podobe spustiteľného inštalačného súboru (.exe).
1.
2.

Kliknite na spustiteľný súbor aplikácie.
Vyberte jazyk: týmto krokom definujete jazyk inštalácie a aplikácie.
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3.

4.

5.

Prečítali ste licenčnú zmluvu a súhlasíte s ňou.

Vyberte v počítači cieľový priečinok aplikácie (uistite sa, že na inštaláciu aplikácie vo
vybranom priečinku máte potrebné práva správcu).

Postupujte podľa pokynov na inštaláciu.
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10.4 Odinštalovanie aplikácie
Aplikáciu môžete odinštalovať dvomi rôznymi spôsobmi:



Prejdite na funkciu „Pridať alebo odstrániť programy“ (Windows XP) alebo „Programy a
súčasti“ (Windows Vista alebo Windows 7).
Kliknite na spustiteľný súbor inštalátora a vyberte možnosť „Remove“ (Odstrániť).

10.5 Oprava aplikácie
Ak dôjde k poškodeniu aplikácie, môžete vykonať jej opravu.
1.
2.
3.

Kliknite na spustiteľný súbor inštalátora aplikácie.
Vyberte možnosť „Repair“ (Opraviť).
Postupujte podľa pokynov na displeji.

10.6 Konfigurácia
Konfigurácia aplikácie v počítači.
Aplikáciu môžete hneď začať používať, ale odporúča sa skontrolovať jej predvolenú konfiguráciu.
1.

Otvorte konfiguráciu aplikácie: na hlavnom paneli v systéme počítača vyberte v ponuke
synchronizácie ponuku „Nastavenie“.
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2.

Podľa potreby môžete definovať nasledujúce:


Profil a zložka Outlook na synchronizáciu
kontaktov.
Ak nevyberiete konkrétnu zložku alebo
profil, na synchronizáciu sa použije
prednastavený profil a prednastavená
zložka.
Môžete zmeniť použitý profil a zložku.
Môžete definovať profil pre synchronizáciu
kontaktov. Odporúča sa vytvoriť novú
podložku v Outlook, ktorá bude určená na
vaše telefónne kontakty a na prácu z tejto
zložky. Toto vám pomôže uchrániť svoje
všeobecné kontakty z Outlook na vašom
počítači.



Stratéga konfliktu (popisuje, ako by sa
aplikácia mala správať, keď boli prevedené
rozličné zmeny na telefóne a počítači).
o Najnovšie úpravy nahradia najstaršie,
Za určitých okolností, ak synchronizujete s
profilom prepojeným na Exchange server,
môžete sa dostať do situácie, kedy sa
problém rieši nesprávne v súlade
“posledným upraveným“ nastavením. Uistite
sa, že všetky vykonané úpravy profilu sa
preniesli na Exchange server pre
synchronizáciou.
o Údaje v telefóne vždy nahradia údaje v
počítači,
o Údaje v počítači vždy nahradia údaje v
telefóne,
o Upravená údaje v telefóne sa skopírujú
do počítača a upravené údaje z počítača
do telefónu (dôjde k zdvojeniu údajov),
o K synchronizácii nedôjde.
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Tichá synchronizácia: môžete sa rozhodnúť,
či chcete alebo nechcete zobraziť panel s
priebehom synchronizácie a následný súhrn.



Port počítača použitý pri synchronizácii: ak
sa predvolený port v počítači nedá použiť,
môžete ho zmeniť.
Pri úprave aplikáciou používaného portu je
potrebné rovnakú zmenu vykonať aj v
telefóne.

Bezpečné spojenie: počas komunikácie
medzi My IC Phone Synchroniser a
zariadením, môžu sa použiť oba protokoly nezabezpečený HTTP alebo zabezpečený
HTTPS. Ak ste zaškrtli políčko “Použiť
zabezpečené spojenie“, nastaví sa HTTPS
protokol. Ale pri zaškrtávaní tohto políčka je
potrebné dbať na to, aby bol nastavený
rovnaký zabezpečovací protokol v zariadení.
Kontaktujte správcu vášho systému a zistite,
aký protokol používa vaše zariadenie.


Adresa URL používaná na preberanie
aktualizácií aplikácie.



Naštartovanie: ak je povolená, aplikácia sa
začne po zapnutí Windows.

Okrem ponuky Nastavení sú k dispozícii ďalšie položky, ktoré umožňujú: zobraziť súhrnné informácie o
poslednej synchronizácii, vytvárať či odstraňovať párovanie telefónu a počítača, otvárať online
pomocníka k aplikácii, zobraziť informácie o verzii aplikácie alebo aplikáciu ukončiť.

Konfigurácia telefónu










Nastavenia
Aplikácia Synchronizácia
Adresa serveru
Zadajte adresu IP alebo celý názov počítačovej siete, v ktorej je aplikácia na synchronizáciu
nainštalovaná.
Port serveru
Tieto údaje slúžia na určení portu používaného pri synchronizácii s počítačom. Port musí byť
rovnaký ako port uvedený v aplikácii na počítači.
Zobraziť výstrahu pri prekročení
Vyberte si, či chcete byť informovaní pri dosiahnutí maximálneho počtu položiek na
synchronizáciu (prednastavený počet položiek je 500, ale tento mohol byť správcom zmenený informujte s u svojho správcu, aký je maximálny počet kontaktov).
Ak uvidíte toto upozornenie počas synchronizácie, môžete prísť o niektoré svoje položky, pretože
neboli synchronizované.
Tlačidlo synch.
Zvoľte si zobrazenie tlačidla synchronizácie na lište aplikácií vo vašom telefóne My IC Phone.


Späť na hlavnú stránku.
Ak sa pokúsite začať synchronizáciu pred jej konfiguráciou, vojdete do Nastavení synchronizácie.
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10.7 Synchronizácia telefónu s počítačom
Pred začatím synchronizácie sa ubezpečte, že telefón a počítačový softvér sú riadne nastavené.

Spustenie synchronizácie


Použite jeden z nasledujúcich spôsobov:
o



Synchronizácia (Ak je povolené v nastaveniach synchronizácie)

o
Nastavenia Aplikácia
Synchronizácia : Štart

Synchronizácia

Ak táto možnosť nie je v nastavení aplikácie (Silent Sync (Tichá synchronizácia)) zakázaná, môžete si
na obrazovke počítača pozrieť súhrnné informácie o synchronizácii.
Počas synchronizácie môžete kedykoľvek vykonať nasledujúce:
- Pozrite si postup a fázy synchronizácie,,
- Prezerať podrobné informácie o synchronizovaných položkách,,
- Synchronizáciu zrušiť.
Súhrnné informácie o synchronizácii obsahujú všetky synchronizované položky.
V ponuke aplikácie v počítači (hlavný panel) môžete kedykoľvek zobraziť súhrn poslednej
synchronizácie.

Párovanie telefónu s počítačom
Pri prvom spustení synchronizácie je potrebné telefón a počítač spárovať.
1.

Akceptujte certifikát požadovaný vašim telefónom (uistite sa, že certifikát je z cieľového
počítača).
2. Na displeji telefónu sa zobrazí kód PIN pre párovanie.
3. Počítač zistí prítomnosť telefónu a zobrazí sa výzva na zadanie PIN kódu a názvu tohto
párovania. Máte 30 sekúnd na zadanie PIN kódu. Ak tak neurobíte v limite, budete musieť
začať celý postup znova.
4. Synchronizácia sa po spárovaní automaticky spustí.
Párovanie je potrebné nastaviť iba pri prvej synchronizácii.
V ponuke aplikácie v počítači môžete toto spárovanie odstrániť.

Synchronizácia
Počas synchronizácie môžete sledovať postup a prehľad, keď je postup ukončený. Skontrolujte, či je
možnosť (Silent Sync) správne nastavená v Nastaveniach synchronizácie na strane počítača.Kliknutím
na tlačidlo podrobného náhľadu, môžete tiež vidieť, ktoré položky a kde sú pozmenené.
Synchronizácia trvá asi 15 sekúnd na 500 kontaktov.Počas synchronizácie môže volať a prijímať
telefonické hovory, môže to však postup synchronizácie predĺžiť.
Funkcia synchronizácie sa veľmi bežne používa na synchronizáciu svojich kontaktov v PC Outlook so
zoznamom kontaktov vo vašom telefóne. Po zbehnutí počiatočnej synchronizácie, ak vymažete
kontakt zo svojho záznamu kontaktov v telefóne, kontakt sa vymaže aj z Outlook v priebehu
nasledujúcej synchronizácie (a naopak). Odporúča sa vytvoriť novú podložku v Outlook, ktorá bude
určená na vaše telefónne kontakty a na prácu z tejto zložky. Toto vám pomôže uchrániť svoje
všeobecné kontakty z Outlook na vašom počítači.
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10.8 Riešenie problémov
Dole uvedený návod na riešenie problémov vám pomôže vyriešiť každý problém, ktorý sa môže
objaviť.
Inštalácia uvádza, že nemáte oprávnenie
písať do tejto zložky

Je možné, že nemáte oprávnenie zmeniť zložku, do ktorej chcete
inštalovať My IC Phone Synchronizer. Skúste ju nainštalovať na iné
miesto.

Na telefóne sa zobrazuje “HTTP error,
HTTP request failed“ (HTTP chyba, HTTP
požiadavka zlyhala)

Uistite sa, že My IC Phone Synchronizer začala v počítači.
Skontrolujte, je v telefóne a v počítači nastavený rovnaký port.
Skontrolujte, či ste správne zadali adresu počítača.
Skontrolujte nastavenia vášho firewall-u. Je možné, že firewall uzavrel
port. Skúste zmeniť port.

My IC Phone Synchronizer zobrazuje:
“Unable to listen to the port“ (Nie je
možné počúvať port)

Skontrolujte, či iné aplikácie nepoužívajú ten istý port.
Skontrolujte, či firewall umožňuje počúvanie tohto portu. Skúste zmeniť
port.

My IC Phone Synchronizer zobrazuje:
“Selected folder has been deleted“
(Zvolená zložka bola vymazaná) alebo
Cannot open Outlook profile (Nie je
možné otvoriť profil Outlook)

Profil alebo zložka, do ktorej je My IC Phone Synchronizer nastavený
synchronizovať, bola vymazaná. V nastaveniach zvoľte iný profil alebo
zložku.

My IC Phone Synchronizer zobrazuje:
“Outlook is not installed“ (Outlook nie je
nainštalovaný)

My IC Phone Synchronizer nenašiel v počítači podporovanú verziu
Outlook. Nainštalujte Outlook.

My IC Phone Synchronizer zobrazuje:
“Error communicationg with Outlook“
(Chyba pri komunikácii s Outlook)

My IC Phone Synchronizer nevedel komunikovať s Outlook.Stáva sa to
vtedy, keď Outlook už bol nainštalovaný, ale nebol riadne nastavený
alebo je nefunkčný. nefunkčný.Samotné zapnutie Outlook vám môže
poskytnúť informácie o chybe, ktorá sa stala.

My IC Phone Synchronizátor zobrazí,
“Synchronization has failed. An error
during data exchange with computer has
occured“

Uistite sa, že My IC Phone Synchronizer začala v počítači.
Reštartujte synchronizátor My IC Phone.
Skontrolujte, či funguje synchronizátor My IC Phone, keď sa zapne systém
Windows (povolená štartovacia možnosť v nastavení aplikácie).

Nič sa nestane, ak stlačím tlačidlo
Synchronizácia na telefóne (neobjaví sa
dialóg Synchronizácie v My IC Phone
Synchronizer). Objaví sa nasledovná
chybová správa “Synchronizácia nebola
úspešná“.

Najpravdepodobnejšie nie sú zhodné protokoly: telefón používa HTTPS a
My IC Phone Synchronizer používa HTTP alebo naopak. Skúste zaškrtnúť a
vymazať políčko “Použiť zabezpečené spojenie“ a reštartovať
synchronizáciu. Opýtajte sa správcu vášho systému, aký protokol používa
váš telefón.
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11 Záruka a ustanovenie
Bezpečnostné pokyny












Zmeny a úpravy zariadení, ktoré neboli výslovne povolené stranou zodpovednou za dodržovanie
súladu s normami, môžu mať za následok zrušenie platnosti nároku používateľa používať
zariadenie.
Vlastnícke práva.
Po dodaní z výroby sú audio zložky v My IC Phone vlastníctvom Alcatel-Lucent a dajú sa
používať. Keď si obchodný partner alebo koncový užívateľ stiahne MP3 zložky cez USB
prepojenie, zodpovedá za požiadavky vlastníckych práv spojené so sťahovaním takýchto
zložiek.
Garancia o My IC Phone Applications Wall (App Wall).
Poskytujeme Služby pre aplikácie “as-is“, “with all faults“ a “as available“. Negarantujeme, že
tieto služby poskytované iným - tretími - stranami nebudú prerušované, dočasné, bezpečné
alebo bezchybné, alebo že niektoré údaje nestratíte. Tieto negarantujeme za žiadnych
podmienok. Neberieme žiadnu zodpovednosť za nedostatočnú kvalitu, nedodržanú účelovosť,
ich výkonnosť alebo poruchovosť. Tieto aplikácie spadajú výhradne do zodpovednosti tretej
strany, ktorá ich poskytuje a je možné, že na stránky poskytovateľov týchto služieb nebudete
mať prístup.
Z dôvodu ochrany pred rušením musia ľudia s kardiostimulátormi držať bezdrôtový telefón
ďalej od používaného kardiostimulátora (minimálna vzdialenosť je 15 cm).
Pred použitím tohto zariadenia v oblastiach s rizikom pre bezpečnosť osôb (nemocnice.)
odporúčame postupovať podľa štandardných schvaľovacích postupov.
Slúchadlo obsahuje magnetické súčasti, ktoré môžu priťahovať ostré kovové predmety.
V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí riziko výbuchu. Používajte iba batériu s
referenčným číslom 3GV28041AB (1,2 V, 1500 mAh) (Iba slúchadlo Bluetooth®).
Nabíjanie batérie (Iba slúchadlo Bluetooth®): Pred prvým použitím je potrebné batériu nechať
nabíjať po dobu 16 hodín.
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Právne informácie

EU/EFTA
Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky smernice R&TTE 1999/5/ES.
Vyhlásenie o zhode sa dá získať od osoby vykonávajúcej inštaláciu.
USA a Kanada
Toto zariadenie spĺňa smernice FCC, časť 15 a normu RSS-210 ministerstva Industry Canada. Prevádzka
je možná za splnenia nasledujúcich dvoch podmienok: (1) zariadenie nespôsobuje škodlivé rušenie a
(2) zariadenie musí prijať akékoľvek rušenie vrátane takého, ktoré môže mať nepriaznivý vplyv na
jeho činnosť. Testy ukázali, že zariadenie spĺňa podmienky pre digitálne zariadenie triedy B stanovené
v časti 15 pravidiel FCC a kanadskými pravidlami ICES-003. Cieľom týchto obmedzení je adekvátna
ochrane pred nepriaznivým rušením v bytovej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže
vyžarovať energiu na rádiových vlnách, ktoré pri nesprávnej inštalácii a používaní v rozpore s pokynmi
môže spôsobiť nepriaznivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej
inštalácii rušenie nevyskytne. Ak zariadenie spôsobuje rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo
môžete zistiť tak, že zariadenie vypnete a zapnete, odporúča sa obrátiť na predajcu.
Vystavenie rádiovému signálu.
Zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre špecifickú mieru absorpcie
rádiových vĺn (SAR) stanovené niektorými krajinami. Nameraná hodnota SAR slúchadla Bluetooth® je
rovná 0,09 W/kg (globálne akceptovaný maximálny limit je 1,6 W/kg).
Pokyny pre používateľa
Slúchadlo používajte iba pri teplotách od -5° C do +45° C (23° F až 113° F).
Tento prístroj je kompatibilný s načúvadlami (HAC).
Ochrana pred ohlušením
Hlasitosť signálu vytvoreného slúchadlom je menej než 130 dBspl pre krátkodobý signál (123 dBspl v
Austrálii) a menej než 118 dBspl (rms) pre trvajúci signál (120 dBA v Austrálii).
Smernica2003/10/ES stanovuje riziká hluku pri práci
Zvonenie prispieva k celkovému hluku počas dňa. Maximálna úroveň je 105 dBA vo vzdialenosti 60 cm
od terminálu. Ak chcete znížiť úroveň, odporúča sa nasledujúce: - znížte nastavenie (9 úrovní po 5 dB)
- naprogramujte postupne zosilňujúce zvonenie.
Toto zariadenie je určené na použitie v interiéroch budov vo všetkých krajinách. Ak ho chcete
používať aj vonku, obráťte sa na osobu vykonávajúcu jeho inštaláciu.
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Súkromie
Pri používaní slúchadla Bluetooth® alebo akéhokoľvek ďalšieho zariadenia Bluetooth® nie je možné
zaručiť súkromie vašej komunikácie.

Likvidácia
Zariadenie je potrebné vrátiť do zberného strediska, kde sa zlikviduje podľa noriem na likvidáciu
elektronických zariadení.
Nefunkčné batérie je potrebné vrátiť do zberného strediska, kde sa zlikvidujú podľa noriem na
likvidáciu chemického odpadu.
Štítky a ikony uvedené v tomto dokumente nie sú zmluvne záväzné a môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent sú obchodnými známkami spoločnosti AlcatelLucent. Všetky ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich príslušných majiteľov. Uvedené
informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Alcatel-Lucent nepreberá
žiadnu zodpovednosť za nepresnosti uvedené v tomto dokumente. Copyright © 2014 Alcatel-Lucent.
Všetky práva vyhradené.
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