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Základní funkce telefonu 
 
 ZAHÁJENÍ HOVORU  

Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní 
číslo nebo nejprve zadejte telefonní číslo a 
poté zvedněte sluchátko. 
 
Pouţitím hlasitého odposlechu telefonu 

Pokud je sluchátko zavěšeno, stiskněte: 

 SW klávesu Nový hovor/New Call 

 Jakékoli přiřazené tlačítko rychlé volby 
Zadejte číslo. 
Nebo zadejte číslo a stiskněte SW tlačítko 
Volat/Dial. 

 
Pouţitím náhlavní soupravy 

1. Pokud máte připojenou náhlavní 
soupravu, stiskněte jakoukoliv 
přiřazenou klávesu rychlé volby nebo 
SW klávesu Nový hovor/NewCall. 

2. Stiskněte tlačítko . 
3. Vytočte číslo. 

Nebo vytočte číslo a poté stiskněte . 
 

Během hovoru lze přepínat mezi módy náhlavní 
soupravy, hlasitého odposlechu a normálního 

volání stisknutím tlačítek  nebo . 

 
PŘÍJEM HOVORU 
Pouţitím sluchátka 

Zvedněte sluchátko. 
Pouţitím hlasitého odposlechu 

Stiskněte: 
 SW klávesu Answer. 

 Tlačítko rychlé volby. 

 Tlačítko . 
Pouţitím náhlavní soupravy  

Stiskněte tlačítko . 
 

Chcete-li ignorovat příchozí hovor, stiskněte SW 
klávesu Odmítnout/Reject. 

 
 
 
 

UKONČENÍ HOVORU 
Pouţitím sluchátka 

Položte sluchátko nebo stiskněte SW 
tlačítko Ukončit hovor/End Call. 
 
Pouţitím hlasitého odposlechu 

Stisknutím nebo SW tlačítka Ukončit 
hovor/End Call. 
Pouţitím náhlavní soupravy 

Stisknutím nebo SW tlačítka Ukončit 
hovor/End Call. 

 
VYPNUTÍ MIKROFONU 

V průběhu hovoru stiskněte klávesu . 
Druhá strana Vás v tento okamžik neslyší, 
ale vy ji slyšíte. Pro opětovné zapnutí 

stiskněte znovu klávesu . 
 
PŘIDRŢENÍ HOVORU 

1. V průběhu hovoru stiskněte .  
2. Pro opětovné přijmutí hovoru stiskněte 

SW tlačítko Pokračovat/Resume, 

tlačítko  nebo tlačítko rychlé volby. 
 
OPAKOVÁNÍ VOLBY ČÍSLA 

Stiskněte . 
 
PŘEPOJENÍ HOVORU 
Chcete-li přepojit hovor: 

1. V průběhu hovoru stiskněte SW klávesu 
Přepojit/Transfer. Aktivní hovor je 

přidržen.  
2. Zavolejte na tel. číslo, na které chcete 

přepojit hovor.  
3. V průběhu hovoru se třetí stranou 

stiskněte SW klávesu Přepojit/Trnsfer. 

 

Pro automatické přepojení hovoru bez ohlášení, 
stiskněte po dokončení kroku 1 SW klávesu Bez 
ohlášení /Blind. Poté dokončete krok 2. 

 
 
 
 
 

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU 
Povolení přesměrování hovoru:  
Stiskněte SW tlačítko Přesměrovat / 
Forward. 

1. Vyberte typ přesměrování:  

 Vţdy/Always - Pro přesměrování 

všech příchozích hovorů. 

 Ţádná odpověď /No Answer – 

Přesměrování všech 
nezodpovězených příchozích hovorů.  

 Zaneprázdněn/Busy – Přesměrování 

hovorů, které přichází během 
probíhajícího hovoru. 

2. Zadejte číslo, na které chcete hovory 
přesměrovat. Pro volbu No Answer 
zadejte počet zazvonění před 
přesměrováním.  

3. Stiskněte SW klávesu Potvrdit/Enable. 
Zakázání přesměrování hovoru: 
1. Stiskněte SW tlačítko Přesměrovat / 

Forward. 

2. Vyberte typ přesměrování, který chcete 
zakázat.  

Stiskněte SW klávesu Zakázat/Disable. 
 
RYCHLÁ VOLBA  

Pro zahájení hovoru pomocí rychlé volby, 
lze využít indexu rychlé volby nebo tlačítka 
rychlé volby, které je přiřazeno danému 
kontaktu. 
 
Tlačítko rychlé volby: 

Stiskněte tlačítko rychlé volby, které je 
přirazeno danému kontaktu. 
Index rychlé volby: 

Stiskněte šipku nahoru a poté zadejte 
index rychlé volby. 
 

Pro přiřazení tlačítka rychlé volby kontaktu, 
stiskněte a přidržte tlačítko, které není nikomu 
přiřazeno. Poté zadejte informace o kontaktu a 
stiskněte Uložit/Save. 
Pro přidání nebo upravení indexu rychlé volby 
kontaktu, aktualizujte pole Speed dial Index 
v adresáři. 
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DO NOT DISTURB (NERUŠIT) 

Stiskněte tlačítko a poté vyberte 
Features > Do Not Disturb. Pro vypnutí 

této funkce opakujte znovu předchozí 
postup. 
 
LOKÁLNÍ KONFERENČNÍ HOVOR*   
Zahájení konference:  

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.  
2. Po spojení stiskněte SW klávesu 

Konference/Confrnc. Aktivní hovor je 

přidržen.  
3. Zavolejte druhému účastníkovi.  
4. Pokud druhý účastník přijme hovor, 

stiskněte SW tlačítko 
Konference/Confrnc. Nyní probíhá 

konferenční hovor.  
 

Pokud organizátor konferenčního hovoru přidrží 
hovor, budou přidrženy obě zbývající strany. 

 

Po ukončení konferenčního hovoru z Vaší 
strany zůstanou ostatní strany spojeny. 

 

Pro ukončení konference a rozdělení 
konference na dva samostatné hovory stiskněte 
SW tlačítko Rozdělit/Split. 

  

Máte-li aktivní hovor a jeden přidržený hovor, 
můžete vytvořit konferenční hovor mezi všemi 
třemi stranami stiskem SW tlačítka Spojit/Join. 

*lokální konference je funkcí ústředny, je tedy 
nutné, aby ji ústředna podporovala 

 
PŘÍSTUP K HLASOVÉ POŠTĚ 

Novou hlasovou zprávu indikuje ikona na 
obrazovce telefonu, červeně blikající LED 
diody nebo přerušovaný tón.  
Výběr hlasové pošty:   

Stiskněte tlačítko  a dále 
postupujte podle hlasové nebo vizuální 
nápovědy na obrazovce. 
 
SEZNAMY HOVORŮ 

Zmeškané, přijaté hovory nebo volaná 
čísla najdete následovně:  

1. Stiskněte  a poté vyberte 
Funkce/Features > Seznamy 
hovorů/Call Lists > Zmeškané 

hovory/Missed Calls, Přijaté 
hovory/Received Calls nebo Volaná 
čísla/Placed Calls. 

2. Vyberte hovor ze seznamu a následně 
můžete udělat: 

 Pro zahájení hovoru stiskněte SW 
tlačítko Volat/Dial.  

 Pro změnu telefonního čísla  
před vytáčením stiskněte SW tlačítko 
Upravit/Edit. 

 Pro odstranění hovoru ze seznamu 
stiskněte SW tlačítko Smazat/Clear.  

 Pro uložení kontaktu do Vašeho 
adresáře stiskněte SW tlačítko 
Uloţit/Save.  

 Pro zobrazení informací o hovoru 
stiskněte SW tlačítko Info. 

 

PŘIZPŮSOBENÍ TELEFONU  
 

ADRESÁŘ  
Přidání/editace kontaktu adresáře:  

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte 
Funkce/Features > Adresář/Contact 
Directory. 

2. Stiskněte SW tlačítko Přidat/Add pro 
přidání nebo tlačítko Editovat/Edit pro 

upravení kontaku.  
3. Zadejte potřebné informace (šipkami 

nahoru a dolu se pohybujete v menu). 
4. Stiskněte SW tlačítko Uloţit/Save. 

  

Kontakty také můžete přidat do svého  
adresáře ze seznamů volání (viz. Seznamy 
volání). 

 
Vyhledaní kontaktu v adresáři:  

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte 
Funkce/Features > Adresář/Contact 
Directory. 

2. Stiskněte SW tlačítko Hledat /Search. 

Poté zadejte informace pro 
vyhledávání a stiskněte SW klávesu 
Hledat /Search. 

 
NASTAVENÍ HLASITOSTI 
Změna hlasitosti reproduktoru:  

Během hovoru, stiskněte . 

Změna hlasitosti vyzvánění:  

Pokud neprobíhá hovor, stiskněte 
. 

 
VYZVÁNĚCÍ TÓNY  

Na Vašem telefonu je možné měnit 
vyzváněcí tóny. Dále také lze nastavit 
odlišné tóny pro různé kontakty ve vašem 
adresáři.  
 
Změna vyzváněcího tónu:  

1. Stiskněte . 
2. Vyberte Nastavení/Settings > 

Základní/Basic > Typ vyzváněni/Ring 
Type. 

3. Vyberte typ vyzvánění. Pro poslech tónu 
před uložením stiskněte SW klávesu 
Přehrát/Play.  

4. Pro nastavení vyzváněcího tónu 
stiskněte SW tlačítko Vybrat/Select. 

 
Nastavení vyzváněcího tónu pro 
kontakt: 

1. Stiskněte tlačítko  a vyberte 
Funkce/Features > Adresář/Contact 
Directory. 

2. Vyhledejte kontakt.  
3. Stiskněte SW tlačítko Upravit/Edit a 

nalistujte Typ zvonění/Ring Type. 
4. Zadejte číslo odpovídající  

jednomu z vyzvánění, která jsou k 
dispozici.  

5. Stiskněte SW tlačítko Uloţit/Save. 

 
Mód náhlavní soupravy 

Uživatelé, kteří stále využívají náhlavní 
soupravu, mohou nastavit mód náhlavní 
soupravy jako výchozí. 
Povolení módu náhlavní soupravy: 

1. Stiskněte  a vyberte 
Nastavení/Settings > Základní/Basic 
> Předvolby/Preferences > Náhlavní 
souprava/Headset  > Mod náhlavní 
soupravy/Headset Memory. 

2. Vyberte Povoleno/Enabled a 
stiskněte SW klávesu Vybrat/Select. 

Pro zakázání opakujte stejný postup. 

Pro aktivaci režimu náhlavní soupravy 

stiskněte dvakrát tlačítko . Pokud je 
mód náhlavní soupravy aktivní je na 

displeji zobrazena ikona . 
 
Pro všechny hovory se poté bude používat 
náhlavní souprava. A to až do té chvíle, 
kdy přepnete nahlasitý odposlech nebo na 
používání sluchátka.  
 

 
 


