stručný návod
k obsluze telefonu

Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone
Sluchátko (k dispozici je
i bezdrátové Bluetooth®
sluchátko, jen pro telefon 8068
Premium DeskPhone)

LED

• Modré blikání: příchozí volání
• Oranžové blikání: budík

Uvítací obrazovky
Obsahují několik řádků a stránek poskytujících informace o voláních
a funkcích, k nimž lze přistupovat stisknutím tlačítek přiřazených
k popiskům na displeji (10 tlačítek pro telefony 8068/38/39 a 6
tlačítek pro telefony 8028/29).
• Stránka Menu (nabídka): obsahuje všechny funkce a aplikace
dostupné pomocí tlačítek přiřazených ke slovům na obrazovce.
• Stránka Perso: obsahuje tlačítka hovorových linek (umožňující
dohled nad voláními) a programovatelná tlačítka pro volání.
• Stránka Info: obsahuje informace o telefonu a stavu jeho funkcí
(název, telefonní číslo, počet zpráv, aktivace přenosové funkce,
připomenutí schůzek atd.).
• Ikona Transfer (přenos): stisknutí tlačítka vedle této ikony vám
umožňuje programovat nebo změnit přenosovou funkci.

Jeden 3,5mm sluchátkový
konektor typu jack
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Funkční tlačítka
Seřiditelná a stabilní patka

Alfanumerická klávesnice
Navigace

Funkční tlačítka

• Tlačítko OK: používá se k potvrzení vašich voleb a vybraných
možností během programování nebo konfigurování.
• Šipka vlevo-vpravo: používá se k přecházení mezi stránkami
a zobrazování informací o aktuálních voláních (probíhající volání,
podržené volání, příchozí volání).
• Šipka nahoru-dolů: používá se k procházení obsahem stránky.
• Toto tlačítko použijte k návratu k předchozímu kroku.
• Toto tlačítko použijte k návratu na výchozí stránku (dlouhé
stisknutí)

Ztlumení zvuku a interkom.
Úroveň hlasitosti handsfree nebo sluchátka. Nastavení kontrastu.
Zvukové služby (handsfree, sluchátko nebo náhlavní souprava).
• Programovatelná tlačítka (F1 a F2):
svítí, je-li aktivována funkce spojená
s tlačítkem. K těmto tlačítkům lze přiřadit službu nebo přímé volání.
• Předem naprogramovaná funkční tlačítka jsou deaktivována v „bezpečném režimu“.
F1 a F2 jsou tlačítka linek.
Tlačítko Redial (opakovat volbu): aktivuje funkci „Redial“ (opakovanou volbu
posledního čísla).
Tlačítko Guide (návod): používá se k získání informací o funkcích stránky „menu“
(nabídka) a k programování tlačítka na stránce „Perso“.
Tlačítko Messaging (zprávy): poskytuje přístup k různým poštovním službám. Toto
tlačítko svítí, pokud jste přijali novou zprávu hlasové pošty, textovou zprávu nebo
žádost o zpětné volání.
Tlačítko Handsfree: pro volání nebo přijetí volání bez zdvižení sluchátka.
Tlačítko END (konec): pro ukončení volání.
Bezdrátové Bluetooth® sluchátko (pro 8068 Premium DeskPhone)
Zdvižení/zavěšení

Hlasitost/ztlumení:
• Krátká po sobě jdoucí stisknutí mění úroveň hlasitosti
sluchátka (3 úrovně).
• Dlouhé stisknutí zaručuje, že vás partner v rozhovoru
již neuslyší.

Stavové ikony / ikony volání
Připojena náhlavní souprava

Ikona příchozího volání

Telefon uzamčen

Ikona probíhajícího volání

Naprogramovaná schůzka

Ikona podržení volání

Abecední klávesnice

Přídavný modul

Tlačítka pohybující
kurzorem (vlevo, vpravo,
nahoru a dolů).

8028/8029 Premium DeskPhone má 4 programovatelná
tlačítka s LED kontrolkami a papírovými štítky.
Schopnosti telefonu lze rozšířit pomocí přídavných
modulů s 10 a 40 tlačítky nebo pomocí modulu displeje
Premium Smart se 14 tlačítky.

Caps Lock:
pro psaní textu velkými
písmeny.
Tlačítko Alt:
zpřístupňuje purpurové
znaky a funkce.
Tlačítko Enter:
potvrzuje upravený text.
Tlačítko Backspace: maže
jeden znak v poli pro
úpravy.
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Všechny funkce jsou popsány pro systémy OmniPCX Office a OmniPCX Enterprise. Pokud funkce pracuje v každém ze systémů jinak, je popsána dvakrát. Popisek zobrazený na telefonu
závisí na jeho typu. Tento návod představuje popisky pro telefony 8068/38/39, plus popisky pro telefony 8028/29 v závorkách (pokud se liší).

Volání

• Zvolte číslo přímo nebo po stisknutí tlačítka linky (tlačítka pro
zdvižení telefonu nebo tlačítka Bluetooth sluchátka či handsfree
tlačítka)

Volání účastníka podle jména (firemní seznam)

• RCE – vložte první písmena jména kontaktu a postupujte podle
pokynů na obrazovce
• OTCT – vložte jméno, příjmení/jméno nebo iniciály kontaktu
a postupujte podle pokynů na obrazovce

Přijetí volání

• Zdvihněte sluchátko, použijte tlačítko pro zdvižení (telefonu
nebo Bluetooth sluchátka), použijte handsfree tlačítko nebo
stiskněte tlačítko vedle ikony příchozího volání

Odmítnutí/ukončení volání
Opakování volby

• Dlouze stiskněte, aby se otevřel seznam deseti
naposledy volených čísel
• Krátkým stisknutím zavolejte naposledy zvolené
číslo

Přepínání mezi hovory (tzv. „makléřské hovory”)

Funkce „Nerušit“

Ukončení vašeho druhého volání a obnovení
prvního:

Odesílání textových zpráv

Přepojení volání

• Konverzujete s jedním volajícím
• Zavolejte druhý kontakt
• Volání přepojte

• Stiskněte požadované naprogramované volací
tlačítko

Přidržení volání (funkce hold)

Vymazání naprogramovaného tlačítka

Ztlumení
Interní telefonování

• Telefon přijímá volání automaticky
• Dříve, než se linka ozve, uslyšíte řadu specifických
pípnutí

Další volání během konverzace
• New call (nové volání)

Přijetí dalšího volání během konverzace

• Stiskněte tlačítko přiřazené příchozímu volání

Zamknutí/odemknutí telefonu
Perso

• Lock (zamknout)

Menu
(nabídka)

Nastavení hlasitosti zvuku
Perso

• Settings (nastavení) Keys (tlačítka) (RCE)
• Settings (nastavení) Phone (telefon) Key program
(program tlačítka) (OTCT)
• Settings (nastavení)
• Keys (tlačítka)
• Zvolte tlačítko, které chcete vymazat
• Postupujte podle pokynů na obrazovce

Zvolte požadovaný jazyk

• Settings (nastavení) Options (možnosti)
Language (jazyk) (RCE)
• Settings (nastavení) Phone (telefon)
Language (jazyk) (OTCT)

Volba melodie

Přizpůsobení uvítacího pozdravu

• Settings (nastavení)
• Mailbox (pošt. schránka)
• Můžete si poslechnout pozdrav, přizpůsobit jej
a nastavit výchozí pozdrav

Info

Informace o telefonu

Úprava naprogramovaného tlačítka

• Callback (zpětné volání)

• ÚMF code (kód ÚMF) (RCE), Send DTMF (odeslat
DTMF) (OTCT)
• Odeslat čísla

• Message (zpráva)
• ReadTxtMsg (přečíst text. zprávu)

• Zavolejte první kontakt
• Zavolejte druhý kontakt
• Conference (Conf) (konference)

Volání pomocí vámi naprogramovaných volacích
tlačítek

Message (zpráva)
SendTxtMsg (odeslat text. zprávu)
Vložte cílové číslo
Zvolte typ zprávy, kterou chcete odeslat (Fixed
Msg (pevná), New Msg (nová) atd.)

Čtení textových zpráv

Konference

Požadavek na zpětné volání z obsazeného čísla

Odesílání DTMF signálů

•
•
•
•

• K prvnímu volání se vrátíte automaticky

• Stiskněte naprogramované tlačítko, které chcete
upravit
• Postupujte podle pokynů na obrazovce

• Hold (přidržení)

• Stiskněte tlačítko přiřazené ikoně přesměrování
• DoNotDisturb (DND) (nerušit)

• Stiskněte tlačítko přiřazené přidrženému volání

Menu
(nabídka)

Prohlížení poštovní schránky
Přesměrování volání do vaší poštovní schránky
• Stiskněte tlačítko přiřazené ikoně přesměrování
• Immediate»VM (okamžité»VM)
• Stiskněte tlačítko přiřazené požadovanému typu
přesměrování volání

Zrušení přesměrování

• Stiskněte tlačítko přiřazené ikoně přesměrování
• Cancelfwd. (zrušení přesměrování)
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Menu
(nabídka)

• Settings (nastavení) Phone (telefon) Ringing
(vyzvánění)
• Nastavte vyzvánění pomocí těchto nabídek:
Melody (melodie), Silent (ticho), Beeps
(pípání), Volume (hlasitost) atd.

Menu
(nabídka)

Nastavení kontrastu displeje

Menu
(nabídka)

• Settings (nastavení)
Contrast (kontrast)

Phone (telefon):

Změna hesla

• Settings
• Settings

Options Password (RCE)
Phone Password (OTCT)

Menu
(nabídka)

Výchozí stránka

• Settings (nastavení) Options (možnosti)
Homepage (výchozí stránka) (RCE)
• Settings (nastavení) Phone (telefon)
Homepage (výchozí stránka) (OTCT)
• Zvolte výchozí stránku

Menu
(nabídka)

