Kratka uporabniška navodila za
digitalne telefone 1403, 1408, 1416 in
IP telefone 1603,1608,1616

za komunikacijski strežnik Avaya Integral
Julij 2011, Izdaja 5f
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Svetleče (LED) diode – prikaz stanja partnerskega priključka/funkcije
Tabela 1. Svetleče diode ob prikazovalnih vrsticah ter sistemskih tipkah
Svetleča (LED) dioda – status

Opis

Zelena sveti

Linija/klic je aktiven.

Zelena utripa počasi

Dohodni klic (zvonenje).

Zelena utipa hitro

Linija/klic na čakanju.

Zelena utripa zelo hitro

Konferenčni klic ali preusmeritev je v teku.

Linija je izbrana oz. pripravljena.

Ob dvigu slušalke bo izbrana linija ob kateri sveti rdeča.
dioda. Stanje ostane enako tudi ves čas uporabe linije

Obe izključeni

Prosta linija za klicanje.

Tabela 2. Svetleče diode ob funkcijskih tipkah
Svetleča (LED) dioda – status

Opis

Zelena sveti
Zelena utripa počasi

Funkcija je aktivna.
Funkcija je bila zahtevana vendar še ni aktivna.

Rdeča utripa

Izbrana funkcija je prikazana na zaslonu.

Obe izključeni

Funkcija ni aktivna.

Premikanje po meniju

(za model 1408/1416/1608/1616)

Na zaslonu telefona se pojavi navigacijska ikona, ki omogoča premikanje po meniju, za dodatne možnosti ali
informacije. Uporabite navigacijski tipki gor ter dol za premikanje po seznamu. Navigacijski tipki levo in desno
uporabite za prikaz drugih strani v meniju ali pa za premikanje kurzorja v primeru, ko vnašate tekst. Ko se
premikate po vrsticah na zaslonu je izbrana trenutna vrstica.
Oznaka sistemske tipke se bo avtomatsko spremenila glede na možnost ob izbrani vrstici v meniju. Tipka OK je
bližnjica za privzeto funkcijo. Primer: Ko izberete vpis iz imenika, s pritiskom na tipko OK aktivirate klic na to
številko.

Sprejem klica ter klicanje
Sprejem klica
Dohodni klic lahko sprejmete da dvignete slušalko ali pritisnite

Speaker (zvočnik – prostoročni način)

Klicanje
1. Dvignite slušalko ali pritisnite tipko Speaker
2. Vnesite številko, ki jo želite poklicati

Zadržanje klica
1. Pritisnite tipko

Hold, če želite aktivni klic zadržati.

2. Za ponovni prevzem klica izberite tipko

Drop
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Prevezava klica
1. Ko imate aktiven klic, pritisnite puščico navzdol, da se na zaslonu pomaknete na »Nov klic na...« in pritisnite OK.
Klic se postavi na čakanje. Vtipkajte željeno številko, kamor bi želeli prevezati.
2. Če želite prevezati klic brez najave in če je prosta linija, pritisnite tipko

Transfer.

ali
Če želite prevezavo najaviti, počakajte na odgovor. Najavite klic in pritisnite tipko
Če je linija zasedena ali se nihče ne oglasi, potem pritisnite tipko

Transfer.

Drop da se vrnete na prvotni klic.

Konferenčni klici
Priprava konferenčnega klica
1. Medtem, ko ste v aktivnem klicu pritsnite tipko
Conference.
2. Vnesite željeno telefonsko številko ali izberite željeni vnos v imeniku oz. iz seznama zadnjih klicev. Počakajte,
da se klicana oseba oglasi.
3. Pritisnite tipko

Conference za vključitev osebe v konferenčni klic

Dodajanje nove osebe v konferenco
1. Ko ste v aktivni konferenci, imate na telefonu izpisano naslednje Conf 100 ali podobno
2. Pritisnite tipko
Conference in vnesite željeno telefonsko številko ali izberite željeni vnos v imeniku
oz. iz seznama zadnjih klicev
3. Ponovno pritisnite tipko

Conference za vključitev nove osebe v konferenčni klic

Začasna izključitev osebe iz konference
Ko ste v aktivni konferenci, se s puščico pomaknite na uporabnika, s katerim želite govoriti zasebno. Pritisnite OK. S
tem uporabnikom ostanete v zvezi, drugi posluša glasbo na čakanju. Če želite ponovno vzpostaviti konferenco,
pritisnite tipko

Conference. in izberete osebo in pritisnite Drop.

Predaja klica – samoizključitev iz konference
Vzpostavite konferenco. Če se želite izključiti iz konference, pritisnite puščico navzdol, se pomaknete do »Predaja na
...« in pritisnete OK. S tem se izključite iz konference, preostala dva udeleženca pa nadaljujeta pogovor.

Napredne telefonske funkcije z uporabo menijev

Do naprednih telefonskih funkcij preko menija dostopamo preko sistemske tipke
Menu. Za premikanje po
meniju uporabite navigacijske tipke (levo in desno uporabite za spremembo oz. za brisanje vnosa, gor in dol za
premikanje po meniju)
V meniju imamo možnost Nastavitve. Tu lahko nastavljamo mnogo funkcij, vključno z nastavitvami funkcijskih tipk.

Stran 4 od 8

Nastavitev funkcijskih tipk
Pritisnite
Menu. Pomaknite se s puščico do Nastavitve in pritisnite OK. Pomaknite se do točke Tipke in
pritisnite OK. Izberite Funkcijske tipke. Pomaknite se do željene funkcije in pritisnite OK. Pritisnite funkcijsko tipko
(bela, okrogla), ki bo služila za izvajanje željene funkcije in pritisnite zaslonsko tipko »Shrani«.

Prevzem klica
Ko zvoni nek drug telefon v vaši bližini, lahko njegov klic prevzamete z vašim telefonom. Prej morate imeti
sprogramirano tipko za prevzem klica, na način, kot je opisan zgoraj v »Nastavitev funkcijskih tipk«
Za prevzem klica pri položeni slušalki natipkajte številko zvonečega telefona. Pritisnite funkcijsko
tipko Prevzem klica. Klic začne zvoniti na vašem telefonu.

Preusmeritev klica
Dohodne klice lahko preusmerjate. Mogoče so preusmeritve naslednje vrste:
- takojšnja
- pri zasedenem telefonu
- po 4 zvonjenjih za zunanje klice
- po 4 zvonjenjih za interne klice
- dvojni klic – zvonita 2 telefona hkrati, za to funkcionalnost morate imeti posebno avtorizacijo
sistemskega administratorja
- partnerska preusmeritev – del partnerskih funkcij, za to funkcionalnost morate imeti posebno
avtorizacijo sistemskega administratorja
- fiksna preusmeritev 1 in 2 – npr. na mobitel, da vam ni treba vedno znova vtipkavati številke
Prej morate imeti sprogramirano funkcijsko tipko za preusmeritev, na način, kot je opisan zgoraj v »Nastavitev
funkcijskih tipk«
Vpis cilja preusmeritve
Pritisnite funkcijsko tipko »Preusmeritev«. Izberite željeno vrsto preusmeritve in vtipkajte ciljno
številko. Pritisnite OK. Poleg številke vidite status preusmeritve »vkl« ali »izk«. Status spremenite s
pritiskom na OK. Ko preusmeritev vključite, se izpiše status na ekranu, pri brezpogojni preusmeritvi
se prižge tudi rdeča lučka ob funkcijski tipki »Preusmeritev«.
Aktiviranje preusmeritve
Pritisnite funkcijsko tipko »Preusmeritev«. Izberite željeno vrsto preusmeritve. Če je ciljna številka že
pravilno vpisana, lahko samo pritisnete OK. Preusmeritev se vključi, izpiše se status na ekranu, pri
brezpogojni preusmeritvi se prižge tudi rdeča lučka ob funkcijski tipki »Preusmeritev«. Če ciljna
številka ni pravilno vpisana, jo popravite in nato pritisnite OK.
Dektiviranje preusmeritve
Na zaslonu je prikazano opozorilo, da imate vključeno preusmeritev. Pritisnite OK. Zaslon prikaže
meni za preusmeritve. Pritisnite OK. Status se spremeni iz »vkl« v »izk«. Preusmeritev je izključena.
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Partnerske funkcije
S partnerskimi funkcijami lahko spremljate stanje sosednjega telefona (prost, zaseden, zvoni), hitro kličemo
in prevzamemo klic sosednjega telefona, samo s enim pritiskom na to tipko.
Za programiranje partnerskih funkcij kontaktirajte vzdrževalca sistema.
Prikaz stanja partnerskih tipk:
Lučka ne gori – uporabnik je prost
Rdeča lučka utripa počasi – uporabniku zvoni telefon (klic lahko prevzamemo s pritiskom ali dvema na to
tipko – odvisno od nastavitve v sistemu)
Rdeča lučka gori – uporabnik je zaseden

Kontakti (za model 1408/1416/1608/1616)
Klicanje osebe iz osebnega imenika
1. Pritisnite tipko
Contacts
2. S tipkama gor in dol izberete osebo/številko, ki jo želite poklicati
3. Za klicanje pritisnite

Zvočnik (kliči) ali dvignite slušalko

Dodajanje nove osebe oz. kontakta
1. Pritisnite tipko
Contacts
2. Pritisnite sistemsko tipko Novo
3. Vnesite ime s številčnico. Za vnos znakov uporabljamo številčnico:










Ponavljajte s pritiskom na številčno tipko, dokler ne dobite zaželjene črke
Če je naslednja črka na isti številčni tipki, potem počakajte za trenutek
Za vnos presledka pritisnite 0
Vnesite preostanek črk ali številk
Pritisnite Bksp (popravi) sistemsko tipko za brisanje zadnjega znaka
Za shranitev pritisnite OK.
Vnesite telefonsko številko
Za vpis pritisnite zaslonsko tipko Shrani
Za izhod na prvotno stran pritiskajte zaslonsko tipko Izhod ali tipko
Phone/Exit

Spreminjanje osebe oz. kontakta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pritisnite tipko
Contacts
Izberite kontakt (osebo), ko ga želite popraviti
Pritisnite OK
S tipkami levo - desno izbereremo polje, ki ga želimo spremeniti
Za spremembo kontaktih informacij uporabite številčnico in programske tipke (Bksp – brisanje)
Pritisnite zaslonsko tipko Shrani za shranitev vnosa
Za izhod na prvotno stran pritiskajte tipko Izhod ali tipko
Phone/Exit
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Seznam klicev (za model 1408/1416/1608/1616)
Klicanje osebe iz seznama klicev (Call Log)
1.
2.
3.
4.
5.

Pritisnite tipko
Call Log
Z tipkama levo in desno izbiramo med različnimi seznami: Vsi klici, Neodgovorjeni, Sprejeti, Izhodni
S tipkama gor in dol izberite osebo/številko, ki jo želite poklicati
Za klic pritisnite sistemsko tipko OK ali dvignite slušalko
Za izhod na prvotno stran pritiskajte tipko Izhod ali tipko
Phone/Exit

Dodajanje vnosa iz seznama klicev v osebni imenik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pritisnite tipko
Call Log
Izberite številko, ki jo želite dodati v osebni imenik
Pritisnete sistemsko tipko OK)
Pritisnite sistemsko tipko +Stik (dodajanje kontakta v imenik)
Za vnos/spremembe kontaktnih informacij (ime/številka) uporabite številčnico in programske tipke
Pritisnite zaslonsko tipko Shrani
Za izhod na prvotno stran pritiskajte tipko Izhod ali tipko
Phone/Exit

Drugi klic
Med pogovorom lahko prejmete drugi klic. Dostavo drugega klica je mogoče izklopiti.
1.
2.
3.
4.

Pritisnite tipko
Menu
Pomaknite se do »Nastavitve« in pritisnite OK.
Na »Zaslon/Toni« pritisnite OK .
Označite točko »Dodatni klic« in s tipko »puščica desno« vključite ali izključite. drugi klic.

Zaklepanje telefona
Zaklepanje pri novem telefonu
1.
2.
3.
4.

Pritisnite tipko
Menu
Pomaknite se do »Zaklepanje« in pritisnite OK.
Pritisnite OK na »Sprememba PIN«
Vnesite staro PIN kodo (0000) in pod njo vašo novo (npr. 4433), ki ste si jo izmislili. Novo PIN kodo vnesete
spodaj še enkrat za potrditev. Pritisnite zaslonsko tipko Shrani.
5. Pomaknite se ponovno do menijske točke »Zaklepanje« in pritisnite OK. Telefon je zaklenjen in to se izpiše
tudi na zaslonu. Ton izbiranja se spremeni. Interne klice lahko še izvajate, klici v javno omrežje pa brez PIN
kode niso mogoči.

Odklepanje telefona
Na zaslonu piše: »Telefon zaklenjen«. Pritisnite zaslonsko tipko »Izberi« in vnesite PIN kodo ter pritisnite OK. Če
je koda pravilna, se bo telefon odklenil.
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Ciljne tipke
Vnos novega cilja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pritisnite tipko
Menu, točko Nastavitve, točko Tipke
Na točki Ciljne tipke pritisnite OK
Na Vnos novega cilja pritisnite OK
Vpišite Ime in klicno številko cilja. Pred številko vnesite vodilno ničlo, za izhod iz centrale
Pritisnite zaslonsko tipko »Dodeli«.
Pritisnite tipko, pod katereo želite shraniti cilj in shrani..

Spreminjanje obstoječega cilja
1.
2.
3.
4.
5.

Pritisnite tipko
Menu, točko Nastavitve, točko Tipke
Na točki Ciljne tipke pritisnite OK
Na Obdelava cilja pritisnite OK
Pritisnite tipko, pod katero je shranjen cilj, ki ga želite spremeniti.
Vpišite spremembe za Ime in klicno številko cilja. Pritisnite »Shrani« in OK.
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