Instrukcja obsługi telefonów VOIP

1. Schemat telefonu VoIP

Przyciski wyboru (Context-sensitive Softkeys) – odpowiadają za funkcje opisane na
wyświetlaczu bezpośrednio nad nimi.
Klawiatura numeryczna – w celu wpisywania numeru, wiadomości tekstowej , lub znaków
specjalnych użyj klawiszy należy użyć klawiszy numerycznych. W zależności od trybu pisania,
możliwe jest wpisywanie cyfr, dużych i małych liter oraz specjalnych znaków.

Przyciski nawigacyjne – klawisze te służą do nawigacji po menu widocznym na wyświetlaczu,
lub potwierdzenia/odrzucenia wyboru.
Przyciski regulacji głośności – klawisze regulacji głośności słuchawki, zestawu słuchawek,
głośnika i dzwonka.
Ostatnie połączenia (RD) – umożliwia szybkie wybieranie numerów z ostatnich połączeń
Dioda wskazująca – informuje o nieodebranych połączeniach migając na czerwono
Przyciski programowalne – umożliwiają przypisanie określonych funkcjonalności np. szybkie
wybieranie numeru.
Poczta Głosowa (message) – klawisz umożliwia bezpośredni dostęp do poczty głosowej oraz
wiadomości sms.
Słuchawki (headset) – wykonywanie i odbieranie połączeń poprzez opcjonalnie podłączony
zestaw słuchawkowy.
Transfer połączeń (tran) – klawisz umożliwia przekierowanie połączeń podczas rozmowy
Tryb Głośnomówiący – klawisz umożliwia przełączenie rozmowy na tryb głośnomówiący

2. Funkcje podstawowe
Wykonywanie połączeń:
Używając słuchawki: podnieś słuchawkę -> wybierz numer -> przycisk „Wyślij”
a.

Używając głośnika: przycisk „Głośnika”-> wybierz numer -> przycisk „Wyślij”

Odbieranie połączeń:
a.

Używając słuchawki: Podnieś słuchawkę

b.

Używając głośnika: Przycisk „Głośnika”

Kończenie rozmowy:
a.

Używając słuchawki: Odłóż słuchawkę

b.

Używając głośnika: Przycisk „Głośnika” lub przycisk „Anuluj”

Ponowienie połączenia:
a.

Przycisk „RD” -> na liście ostatnio wybieranych kontaktów wybrać strzałkami „góra”
„dół” odpowiedni numer -> przycisk „RD” lub „Wyślij”

b.

Dwukrotne przyciśnięcie „RD” spowoduje ponowny wybór ostatnio wybieranego
numeru

Wyciszenie mikrofonu
a.

Przycisk „przekreślonego mikrofonu” powoduje wyciszenie naszego mikrofonu

b.

Ponowne użycie przycisku „przekreślonego mikrofonu” spowoduje anulowanie
wyciszenia.

Wstrzymanie i przywrócenie połączenia:
a.

Aby wstrzymać połączenie: w czasie rozmowy przycisk „Wstrzymaj”

b.

Aby odwiesić połączenie przycisk „Wznów”

Przechwytywanie połączeń przychodzących do innego aparatu
a.
Przechwycić połączenie można po wpisaniu kodu „*11”, następnie numeru
dzwoniącego aparatu (xxxx) i wciśnięciu przycisku „Wyślij”

3. Przekierowanie połączeń
Funkcja ta umożliwia przekierowanie połączeń na inne numery, np. telefonów
komórkowych,.
Skonfigurowane mogą być następujące opcje:
a.
Zawsze przekazuj – wszystkie połączenia są natychmiast przekazywane na wskazany
numer
b.
Przekazuj gdy zajęte – Przychodzące połączenia są natychmiast przekazywany kiedy
numer jest zajęty
c.
Przekieruj kiedy nie odbiera – przychodzące połączenia są przekazywane kiedy
połączenie nie jest odebrane po pewnym czasie
Aby skonfigurować przekierowanie, przy pomocy interfejsu telefonu należy:
a.
Wybrać następujące przyciski: Menu -> Funkcje -> Przekierowanie połączeń
b.
Wybrać jedną z powyższych opcji, wprowadzić numer na który ma nastąpić
przekierowanie.
Uwaga:
W przypadku przekierowania na numer wewnętrzny należy wpisać ostatnie cztery cyfry
numeru
W przypadku przekierowania na numer stacjonarny zewnętrzny należy go wpisać w sposób
następujący: (0)(prefiks miasta)(xxxxxxx)
W przypadku przekierowania na numer komórkowy należy przed numerem wpisać (0), np.:
(0)(xxxxxxxxx)

4. Transfer połączeń
Funkcja umożliwiająca transfer połączenia podczas rozmowy.
Transfer bez zapowiedzi (Blind):
a.

Podczas połączenia wybierz przycisk „transfer”. Nastąpi zawieszenie połączenia.

b.

Wprowadź numer osoby, do której chcesz transferować połączenie

c.

Wybierz przycisk „transfer”, aby wykonać transfer.

Transfer z próbą zapowiedzi (Semi-Attended)

a.

Podczas połączenia wybierz przycisk „transfer”. Nastąpi zawieszenie połączenia.

b.

Wprowadź numer osoby, do której chcesz transferować połączenie i wybierz #

c.

Oczekuj na odebranie połączenia lub użyj przycisk „transfer”, aby wykonać transfer
pomijając zapowiedź

Transfer z zapowiedzią (Attended)
a.

Podczas połączenia wybierz przycisk „transfer” podczas połączenia. Nastąpi
zawieszenie połączenia.

b.

Wprowadź numer osoby, do której chcesz transferować połączenie i wybierz #

c.

Oczekuj na odebranie połączenia i zapowiedz połączenie.

d.

Po zapowiedzi wybierz przycisk „transfer”, aby wykonać transfer.

