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1-2 Obsluha

1.1 Úvodem

• V popisech obsluhy systémovým telefonem jsou vyobrazena tlačítka typu KX-T7130.
• Tlačítko AUTO ANSWER/MUTE odpovídá tlačítku AUTO ANS/MUTE přístrojů řady

KX-T7300.
• Tlačítko AUTO DIAL/STORE odpovídá tlačítku AUTO/STORE přístrojů řady KX-T7300.

Vyzvedněte mikrotelefon nebo
stiskněte tlačítko SP-PHONE nebo
MONITOR (vyvěšení).

Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE nebo
MONITOR (zavěšení).

Tlačítka číselníku telefonu - jejich
použití závisí na podmínkách.

Stisknutí vidlicového spínače
standardního telefonu.
Lze použít tlačítko FLASH, pokud je
jím telefon vybaven.
Továrně nastavený systém přijímá
FLASH v časovém rozpětí od 80 do
1000 ms. Toto časové rozpětí lze
měnit při programování systému.
Ze standardního telefonního přístroje
nelze vyslat signál FLASH
k nadřazené ústředně.

Tóny, které se mění v závislosti na
podmínkách.
Viz „Přehled tónů a vyzvánění“
(Oddíl 2.1).

Jaký druh telefonu používáte?
Obsluha jednotlivých funkcí ústředny je v této příručce popsána v závislosti na použitém
druhu telefonu. Pokud máte jednolinkové zařízení jako je např. standardní telefon nebo datový
terminál, budete postupovat podle kroků s uvedeným číslem funkce. Jestliže vlastníte
standardní telefon, který nemá tlačítko „ “ nebo „#“, nemůžete používat funkce jejichž čísla
obsahují znaky„ “ nebo „#“.
Používáte-li systémový telefon Panasonic vybavený samostatnými funkčními tlačítky a/nebo
displejem, bude mít obsluhu systému usnadněnu těmito tlačítky nebo volbou funkcí na
displeji. Pokud budete používat systémový telefon Panasonic, který není vybaven příslušnými
funkčními tlačítky, můžete změnit funkce nepoužívaných tlačítek. Viz oddíl 1.2, „Nastavení
systémového telefonu“.
Tlačítka systémových telefonů Panasonic jsou vybavena kontrolkami LED, podle jejichž svitu
lze identifikovat okamžitý stav telefonní linky. Viz oddíl 2.2, „Kontrolky LED“.
Při obsluze používejte postup odpovídající použitému telefonu.

Popis symbolů použitých v této příručce
V této příručce je použita celá řada symbolů. Ty z nich, které vyžadují samostatné vysvětlení
jsou uvedeny dále.

X Y

!!
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Obsluha 1-3

1.1 Úvodem
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Ukázka postupu obsluhy
Příklad: Vynucený vstup do probíhajícího hovoru pobočky (Executive Busy Override).

Vedlejší funkce

Postup

Popis systému

Hlavní funkce

Odkazy na funkce a programování

Vhodný telefon:
Uživatelům systémových telefonů je určen následující postup.

Vhodný telefon: Uživatelům všech telefonů (systémových i standardních)
je určen následující postup.

• Pokud není v uvedeném postupu zmíněn váš telefon (je např. zmíněn pouze systémový
telefon - PT a vy používáte standardní telefon), nemůžete popisovanou funkci používat.

• Jestliže váš telefon umožňuje provádět určitou funkci několika způsoby, můžete si vybrat
ten, který vám nejlépe vyhovuje.

Potvrzovací   tón (volitelně).Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM 
účastníka, který má zůstat připojen.

CO
or

INTERCOM

Popis funkce
Umožňuje napojení se do probíhajícího hovoru.

KAŽDÝ TELEFON

Navolte 3.

3

Potvrzovací tón (volitelně)

Během vnitřního hovoru a když zní obsazovací tón.

Tím je ustaven 
konferenční hovor.

Zavěste nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE.

!!

☞

Systémový telefon

• Pokud je u jednoho nebo obou účastníků aktivní funkce „Data Line Security“ (Ochrana datové linky) nebo
  „Executive Busy Override Deny“ (Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru), nelze tuto funkci použít.
• Při změně hovoru 2 účasníků na hovor 3 účastníků nebo naopak, je všem účastníkům odeslán potvrzovací tón.
  Odeslání tónu lze deaktivovat. - Další informace

• 1.3 Volání, „Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override Deny).
• 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.

Použití funkce vyžaduje odpovídající naprogramování systému. - Popis funkce

Každý telefon

Každý telefon

Zbývající dva účastníci 
pokračují v hovoru.

Použití této funkce musí být nastaveno při programování systému.

!!

Další
funkce

Opuštění konference

Ukončení hovoru jednoho účastníka a pokračování v hovoru s druhým účastníkem
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1-4 Obsluha

1.2 Nastavení systémového telefonu

Funkce systémového telefonu Panasonic je možno přizpůsobit. Lze například změnit jeho
základní nastavení podle potřeby uživatele nebo změnit funkce jednotlivých tlačítek. Před
vlastním programováním je nutno přepnout telefon do programového režimu. Během
programování je váš telefon pro ostatní uživatele obsazený. Pokud chcete telefon opět
normálně používat, musíte programový režim ukončit.

• Tuto funkci nelze použít na standardním telefonu.
• Ověřte si, zda je mikrotelefon zavěšen ve vidlici a zda je tlačítko SP-PHONE vypnuté.
• Chcete-li programovat, nastavte přepínač MEMORY systémového telefonu do polohy

„PROGRAM“ nebo stiskněte tlačítko PROGRAM (u telefonů řady KX-T7300). 
Pokud vstupujete do režimu programování pobočky, zobrazí se na displeji jako výchozí
programovací režim následující hlášení.

Na displeji se rovněž zobrazují pomocné informace nebo informace o uložených datech,
které se vztahují k danému programovacímu postupu. Viz též „Přehled hlášení na displeji“
v Dodatcích (oddíl 2.4).

• Po ukončeném programování vraťte přepínač MEMORY do polohy „SET“ nebo stiskněte
tlačítko PROGRAM (u telefonů řady KX-T7300). 

• Měníte-li pracoviště a budete mít jiné číslo pobočky, proveďte potřebné vynulování.
Nastavení nezůstane uloženo ve vašem telefonu, ale bude uchováno v paměti pobočky
předchozího uživatele.

• V průběhu programování je pobočka považována za obsazenou.

PITS-PGM Č? ®

!!

Ukončení programového režimu

Když ukládáte data
Po uložení dat stisknutím tlačítka STORE zazní některý z následujících tónů:
– Potvrzovací tón (1 pípnutí): Ukládání je dokončené.
– Potvrzovací tón (2 pípnutí): Data jsou shodná s dříve uloženými.
– Výstraha (3 pípnutí): Zadaná data jsou neplatná (chybné zadání).

Systémový telefon

SET      PROGRAM

MEMORY
PROGRAM

Systémový telefon

SET      PROGRAM

MEMORY

When the display shows the initial programming mode;

Programming is completed �
and the normal call operation �
resumes.

Set the MEMORY switch to ÒSETÓ on the KX-T7000 series. �
OR �
Press the PROGRAM button on the KX-T7300 series.

or
PROGRAM

Vstup do programového režimu

Na telefonech řady KX-T7000 a KX-T7100 nastavte přepínač MEMORY do polohy „PROGRAM“
NEBO
Na telefonech řady KX-T7300 stiskněte tlačítko PROGRAM.

Na telefonech řady KX-T7000 a KX-T7100 nastavte přepínač MEMORY do polohy „PROGRAM“
NEBO
Na telefonech řady KX-T7300 stiskněte tlačítko PROGRAM.

Ověřte si, zda je mikrotelefon zavěšen ve vidlici a zda je telefon volný.

Když se na displeji zobrazí výchozí programový režim:

Tím je programování ukončeno
a obnoví se normální provoz telefonu.

nebo

nebo
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Obsluha 1-5

1.2 Nastavení systémového telefonu
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Výchozí nastavení telefonu je možno změnit. Ověřte jednotlivé položky uvedené v seznamu a
bude-li třeba, změňte jejich nastavení.

Přiřazení preferované linky pro odchozí hovory
Preference volné linky: Volba kterékoli volné vnější linky se provede přímo po vyvěšení

mikrotelefonu.
Preference primární linky: Vyvěšením mikrotelefonu se provede volba předem

naprogramované vnější linky.
Bez preference linky: Vyvěšením mikrotelefonu se neprovede volba vnější linky.
(výchozí nastavení) Volbu linky musí provést uživatel.

• Nastavením nové preference linky se předchozí nastavení zruší.
• Preference volné/primární linky může být uživatelem dočasně potlačena volbou určité linky.

Potlačení se provede stisknutím tlačítka požadované linky (tlačítko INTERCOM nebo CO)
před vyvěšením mikrotelefonu nebo před stisknutím tlačítka SP-PHONE/MONITOR.

• Pokud systém disponuje pouze 3 vnějšími linkami, nelze používat čísla vnějších linek 4 až 6.

VOLBA PROGRAMOV� NASTAVENê

1 2
AUTO DIAL

STORE

❑ Bez preference linky.

❑ Preference volné linky.

❑ Preference primární linky.

Přizpůsobení funkcí telefonu

1 3
Enter the outside (CO) line �
number (1 through 6).

outside (CO) line no. AUTO DIAL

STORE

1 1
AUTO DIAL

STORE

!!

číslo vnější linky

Zadejte číslo vnější linky
(1 až 6).
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1-6 Obsluha

1.2 Nastavení systémového telefonu

PROGRAMOV� NASTAVENê

3
Enter the outside (CO) line �
numbers you want to ring �
(1 through 6).

outside (CO) line no. AUTO DIAL

STORE

Volba vyzvánění vnější linky
Zda bude příchozí vnější hovor signalizován vyzváněním pobočky či nikoli je možno zvolit.

• Parametr „Flexibilně přiřazené vyzvánění“ (Flexible Ringing Assignment) musí být aktivní
(nastavení „Enable“ - viz programování systému).

• Jestliže vaše pobočka přijme vnější hovor, ale nevyzvání, bude blikat kontrolka CO.
Chcete-li příchozí hovor přijmout, stiskněte blikající CO tlačítko.

!!

Přiřazení preferované linky pro příchozí hovory
Bez preference linky: Uživatel pobočky musí přijmout příchozí vnější hovor

vyvěšením mikrotelefonu a stisknutím blikajícího CO tlačítka.
Preference primární linky: Je-li přijato několik vnějších hovorů současně, můžete jako

první přijmout hovor na primární lince pouhým vyvěšením
mikrotelefonu.

Preference vyzvánějící linky: Příchozí vnější hovor vyzvánějící na vaší pobočce můžete 
(výchozí nastavení) přijmout pouhým vyvěšením mikrotelefonu.

• Nastavením nové preference linky se předchozí nastavení zruší.
• Pokud je v režimu „Preference primární linky“ přijato několik vnějších příchozích hovorů

současně vyjma preferované vnější linky, musí uživatel vyvěsit a potom stisknout tlačítko
vnější linky (CO), jehož kontrolka rychle červeně bliká.

2 1
AUTO DIAL

STORE

2 3
Enter the outside (CO) line �
number (1 through 6).

outside (CO) line no. AUTO DIAL

STORE

2 2
AUTO DIAL

STORE

!!

VOLBA PROGRAMOV� NASTAVENê

❑ Bez preference linky.

❑ Preference volné linky.

❑ Preference primární linky.
číslo vnější linky

Zadejte číslo vnější linky
(1 až 6).

číslo vnější linky

Zadejte čísla vnějších  linek,
které mají vyzvánět na vaší
pobočce (1 až 6).
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1.2 Nastavení systémového telefonu
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NASTAVENê

• 1.5 V průběhu hovoru, „Čekání hovoru“
• 2.1 Přehled tónů a vyzvánění

Výchozí nastavení systémového telefonu
Funkce umožňuje obnovit výchozí nastavení pobočky.

• Přiřazení preferované linky pro odchozí hovory (výchozí: Bez preference linky)
• Přiřazení preferované linky pro příchozí hovory (výchozí: Preference vyzvánějící linky)
• Volba vyzvánění vnější linky (výchozí: Vyzvánění všech vnějších linek)
• Oznámení vnitřního hovoru (výchozí: Tónové vyzvánění)
• Volba tónu čekajícího hovoru (výchozí: Tón 1)

Volba tónu čekajícího hovoru
Jako tón čekajícího hovoru je možno zvolit buď Tón 1 (výchozí) nebo Tón 2.

VOLBA PROGRAMOV� NASTAVENê

❑ Tón 1

❑ Tón 2

AUTO DIAL

STORE
#

5 1
AUTO DIAL

STORE

5 2
AUTO DIAL

STORE

☞

Oznámení vnitřního hovoru
Způsob oznámení vnitřního hovoru (tónové/hlasové) na volané pobočce lze naprogramovat.
Hlasové vyzvánění: Z reproduktoru volané pobočky bude slyšet hlas volajícího místo

tónového vyzvánění.
Tónové vyzvánění: Z reproduktoru volané pobočky bude znít tónové vyzvánění (zvonění).
(výchozí nastavení)

VOLBA PROGRAMOV� NASTAVENê

4 2
AUTO DIAL

STORE

4 1
AUTO DIAL

STORE

❑ Tónové vyzvánění
(ruší hlasové vyzvánění)

❑ Hlasové vyzvánění

• Tato funkce rovněž ruší funkci „Odpověď bez vyvěšování“ a stisknutí tlačítka AUTO
ANSWER/MUTE pro funkci „Monitorování místnosti“.!!
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1.2 Nastavení systémového telefonu

“✔” Zaškrtnutím ( ) je označena použitelnost funkce.

• Ověření uložených dat funkcí
Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete ověřit.

• Informace o tlačítkách svého systémového telefonu najdete v jeho uživatelské příručce.
• Volbu vnitřních linek (DSS) nebo vnějších linek (CO) lze nastavit i jako jednotlačítkovou

volbu. Není však k dispozici optická LED signalizace.

!!

PROGRAMOVATELNÉ TLAČÍTKO

CO DSS PF
FUNKCE

MESSAGE

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

DSS (Direct Station Selection – vnitřní linka)

Jednotlačítková volba

CONF (Konference)

FWD/DND (Přesměrovat/Nevyrušovat)

SAVE

Log-In/Log-Out (Přepojit/Odpojit)

S-CO (Single-CO – jedna vnější linka)

O-CO (Other CO – ostatní vnější linky)

G-CO (Group-CO – skupina vnějších linek)

MESSAGE (Výzva volanému)

Den

Noc

Oběd

Blokování pobočky

Změna víceúčelových tlačítek
Víceúčelovým tlačítkům telefonu je možno přiřadit různé funkce. Má-li např. telefon více
tlačítek CO než je dostupných volných linek, můžete nepoužitá tlačítka změnit tlačítka pro
jednotlačítkovou volbu apod.
Existují 4 typy víceúčelových tlačítek:
• Víceúčelová tlačítka CO (pouze na systémovém telefonu) – Central Office - vnější linka
• Víceúčelová tlačítka DSS (pouze na konzoli DSS) – Direct Station Select - vnitřní linka
• Programovatelná funkční PF tlačítka (na  systémovém telefonu a na konzoli DSS)
• Víceúčelové tlačítko MESSAGE (výzva na systémových telefonech vyjma typu KX-T7055)
Ověřte nejdříve požadovanou funkci. Není-li váš telefon vybaven odpovídajícím tlačítkem,
můžete je přiřadit tímto programem.

Přizpůsobení tlačítek telefonu
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1.2 Nastavení systémového telefonu
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Tlačítka pro přístup k vnější lince
Pro uskutečnění hovoru je třeba obsadit vnější linku stisknutím jednoho ze 3 dále uvedených
tlačítek CO.
• Tlačítko G-CO (skupina vnějších linek)
• Tlačítko O-CO (ostatní vnější linky)
• Tlačítko S-CO (jednotlivá vnější linka)

• V rámci nastavení systémového telefonu lze jako tlačítko pro přístup k vnější lince (G-CO,
O-CO nebo S-CO) přiřadit některé víceúčelové CO tlačítko. Jakmile je toto přiřazení
provedeno, bude různou frekvencí a barvou blikání indikovat stav vnější linky. Podrobnosti
viz oddíl 2.2 Kontrolky LED.

• Na svém telefonu můžete nastavit tlačítka G-CO a S-CO. Příchozí a odchozí hovory na lince
jsou tlačítkem indikovány s následující prioritou: S-CO > G-CO

Tlačítko S-CO (jednotlivá vnější linka)
Tlačítko S-CO je tlačítko pro přístup na vnější linku (CO). Jeho stisknutím získáte přístup na
určitou vnější linku a lze na něj směrovat příchozí hovor.

!!

!!

Systémový telefon

Press the programmable button. Dial 0. Enter an outside (CO) line number (1 through 6).

0

Press STORE.

CO
outside (CO) line no.

AUTO DIAL

STORE

• Jedné vnější lince lze přiřadit pouze jedno tlačítko S-CO.
• Stejnou vnější linku je možno současně přiřadit tlačítku S-CO i G-CO.

Systémový telefon

Tlačítko O-CO (ostatní vnější linky)
Vnější linky (CO), které nejsou přiřazeny tlačítkům S-CO nebo G-CO je možno přiřadit
víceúčelovému tlačítku CO na systémovém telefonu. Takto přiřazené tlačítko slouží jako
tlačítko O-CO. Příchozí hovory na těchto ostatních vnějších linkách (CO) přicházejí na
tlačítko O-CO. Vnější hovor se uskuteční pouhým stisknutím určeného tlačítka O-CO.

Press the programmable button. Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

CO

Dial   .

číslo vnější linky

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte 0.

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte .

Zadejte číslo vnější linky (1 až 6). Stiskněte tlačítko STORE.

Stiskněte tlačítko STORE.
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1.2 Nastavení systémového telefonu

Systémový telefon

Tlačítko DSS (přímá volba stanice)

Press the programmable button. Press STORE.Dial 1.

1
AUTO DIAL

STORE
extension no.

Enter an extension number �
(100 through 199).

CO

MESSAGE

Tlačítko G-CO (skupina vnějších linek)
Toto tlačítko slouží pro účinné využití vnějších linek a skupiny vnějších linek, které jsou tomu
tlačítku přiřazeny. Tlačítko se označuje jako G-CO (skupina vnějších linek). Kterýkoli
příchozí hovor na některé lince ve skupině je směrován na tlačítko G-CO. Pro uskutečnění
vnějšího hovoru stačí stisknutím tlačítka G-CO vybrat jednu z volných linek skupiny.

• Stejnou vnější linku je možno současně přiřadit tlačítku S-CO i G-CO.
• Pobočku pro volání/příjem hovorů ve skupině vnějších linek je nutno naprogramovat.
• Pokud je vaše pobočka přiřazena jako cílová pobočka určité vnější linky, můžete přijímat

pouze vnější hovory na tlačítku G-CO, O-CO nebo S-CO přiřazenému dané lince.

Systémový telefon

Press the programmable button. Dial #. Enter an outside (CO) line group number �
(1 through 6).

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

CO
outside (CO) line group no.#

!!

číslo skupiny vnějších linek

číslo pobočky

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte #. Zadejte číslo skupiny vnějších linek
(1 až 6).

Stiskněte tlačítko STORE.

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte 1. Zadejte číslo pobočky
(100 až 199).

Stiskněte tlačítko STORE.
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Systémový telefon

Press the programmable button and dial 2 �
or press the PF button.

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE
telephone no.

Enter the telephone number�
(max. 16 digits).

2

CO

MESSAGE

PF

)( +

• Chcete-li uložit číslo účastníka na vnější lince, musí být na začátku zadán kód pro přístup na
vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86).

• Číslo účastníka může obsahovat znaky: 0 až 9, , #, PAUSE a INTERCOM (ve významu
utajení). Např. PAUSE: vložení pauzy

INTERCOM: utajení čísel, znaky následující za vložením INERCOM nejsou
zobrazeny na displeji systémového telefonu.

• 1.7 Užitečné funkce, „Důvěrná volba“.

Obsluha 1-11

1.2 Nastavení systémového telefonu
Z

áklad
y o

b
slu

h
y

Tlačítko jednotlačítkové volby

!!

Systémový telefon

Tlačítko CONF (konference)

Press the programmable button. Dial 3.

3

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

CO

• 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Neobsluhovaná konference“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Konference 5 účastníků“.

☞

☞

telefoní číslo

Stiskněte programovatelné tlačítko a navolte 2
nebo stiskněte tlačítko PF.

Zadejte požadované
telefonní číslo (max. 16 číslic).

Stiskněte tlačítko STORE.

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte 3. Stiskněte tlačítko STORE.
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1.2 Nastavení systémového telefonu

• 1.7 Užitečné funkce, „Přihlášení/Odhlášení ze skupiny s distribucí hovorů“.
• 2.7 Skupiny s distribucí hovorů, skupina UCD☞

Systémový telefon

Tlačítko Log-In/Log-Out (Připojit/Odpojit)

Press the programmable button. Dial 8.

8

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

CO

Systémový telefon

Tlačítko SAVE

Press the programmable button. Dial 5.

5

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

CO

• 1.3 Volání, „Opakování volby uloženého čísla“.☞

Tlačítko FWD/DND (Přesměrování/Nevyrušovat)

Systémový telefon

Press the programmable button. Dial 4.

4

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

CO

• 1.6 Než odejdete z kanceláře, „Přesměrování hovoru“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Odmítnutí příchozích hovorů (Nevyrušovat)“.☞

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte 4. Stiskněte tlačítko STORE.

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte 5. Stiskněte tlačítko STORE.

Stiskněte programovatelné tlačítko. Navolte 8. Stiskněte tlačítko STORE.
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Obsluha 1-13

1.2 Nastavení systémového telefonu
Z
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Systémový telefon

Obnova funkce tlačítka MESSAGE
Umožňuje obnovit funkci zprávy volajícímu na tlačítku MESSAGE.

Press MESSAGE. Dial 3.

3

Press STORE.

AUTO DIAL

STORE

MESSAGE

Jednotlačítkový přístup k systémovým funkcím
Funkce, které jsou přístupné prostřednictvím tlačítek číselníku, lze rovněž naprogramovat do paměti.

Programování

Systémový telefon

Systémový telefon

AUTO DIAL

STORE

Enter the desired feature number. Press STORE.

feature number

Press the programmable button and dial 2 �
or press the PF button.

2

CO

MESSAGE

PF

)( +

Off-hook. Confirmation tone (1 beep)Press the programmable button �
assigned above.

Použití

• Chcete-li používat programovatelné funkční tlačítko jako tlačítko pro přístup k vnějším
funkcím, můžete místo kódu funkce stisknout tlačítko FLASH. Stisknutím přiřazeného
tlačítka zpřístupníte speciální funkce (např. čekání hovoru) nabízené veřejnou nebo
pobočkovou ústřednou.

!!

• Zaznění potvrzovacího tónu je závislé na programovatelné funkci.!!

Stiskněte tlačítko MESSAGE. Navolte 3. Stiskněte tlačítko STORE.

kód funkce

Stiskněte programovatelné tlačítko a navolte 2
nebo stiskněte tlačítko PF.

Zadejte kód požadované
funkce.

Stiskněte tlačítko STORE.

Vyvěste mikrotelefon. Stiskněte programovatelné tlačítko. Ozve se potvrzovací tón
(1 pípnutí).
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1.2 Nastavení systémového telefonu

Kontrast LCD displeje se nastavuje přepínačem CONTRAST.

Nastavení displeje

Pobočkové ústředny Panasonic umožňují použití náhlavní soupravy (volitelné) připojené
k systémovému telefonu. Chcete-li tuto soupravu používat, musíte nejdříve zvolit odpovídající
provozní režim.

Použití náhlavní soupravy

Systémový telefon

Systémový telefon

HANDSET      HEADSET
�

�

• Uvedená funkce je k dispozici pouze u telefonů KX-T7330/KX-T7033/KX-T7030/KX-T7130.
• Souprava má označení KX-T7090 a skládá se ze sluchátka, mikrofonu a řídící jednotky.!!

Opakovaným stisknutím tlačítka „ “ v zavěšeném stavu lze na displeji nastavit (příklad):

/měsíc/den/čas/

/měsíc/den/rok/den v týdnu/

/volací číslo pobočky/

Údaj na displeji zůstává stále, dokud není změněn tlačítkem „ “.

• Uvedená funkce je k dispozici pouze u telefonů KX-T7330/KX-T7033/KX-T7030/KX-T7130.!!

Nastavte páčku přepínače CONTRAST
do požadované polohy (LOW/MID/HIGH).

Nastavte páčku přepínače HANDSET/HEADSET
do polohy (HEADSET).

Led 18 9:12PM

Led 18, 1999  PO

101:

nebo

nebo
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1.2 Nastavení systémového telefonu
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Funkce umožňuje nastavit podle potřeby požadovanou hlasitost.

Nastavení hlasitosti sluchátka mikrotelefonu

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Systémový telefon

VOLUME

NORMAL          HIGH

HANDSET�
VOLUME

 

Systémový telefon

VOLUME

NORMAL          HIGH

HANDSET�
VOLUME

 

Systémový telefon

HIGH           OFF�
LOW

RINGER

�

Systémový telefon

VOLUME

Adjust the VOLUME Control lever to the desired setting (MAX to MIN) on the KX-T7000 series. �
OR �
Press the VOLUME Control buttons on the KX-T7300 series.

MAX                       MIN

or VOLUME
 

U telefonů řady KX-T7000 nastavte páčku přepínače HANDSET VOLUME do požadované polohy 
(jedna ze tří poloh od NORMAL do HIGH).
U telefonů řady KX-T7300 nastavte hlasitost tlačítky VOLUME.

U telefonů řady KX-T7000 nastavte páčku přepínače HANDSET VOLUME do požadované polohy
(jedna ze tří poloh od NORMAL do HIGH).
U telefonů řady KX-T7300 nastavte hlasitost tlačítky VOLUME.

Nastavte páčku přepínače RINGER do požadované polohy
(OFF/LOW/HIGH).

nebo

nebo

U telefonů řady KX-T7000 nastavte ovladač VOLUME do požadované polohy (MIN až MAX),
NEBO
U telefonů řady KX-T7300 nastavte hlasitost tlačítky VOLUME.

nebo

Zkontrolujte, zda je k telefonu připojena náhlavní souprava.

Nastavení hlasitosti - Sluchátko mikrotelefonu
/Náhlavní souprava/Vyzvánění/Reproduktor
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Každý telefon

extension no.

Lift the handset. Talk. Hang up.Enter the extension number �
(100 through 199).

1-16 Obsluha

1.3 Volání

Vnitřní hovory

• Po navolení čísla pobočky uslyšíte jeden z následujících tónů:
Vyzváněcí tón: Znamená, že cílová pobočka vyzvání.
Potvrzovací tón: Znamená, že můžete použít hlasové volání (např. paging).
Obsazovací tón: Znamená, že je cílová pobočka obsazená.
Tón DND (Nevyrušovat): Znamená, že cílová pobočka ma aktivovánu funkci

Nevyrušovat (Do Not Disturb).
• Během vnitřního hovoru je na displeji systémového telefonu zobrazeno číslo a jméno

pobočky (pokud byly naprogramovány).
• V rámci nastavení systémového telefonu lze jako DSS přiřadit některé z víceúčelových

tlačítek. Uložené číslo zobrazíte, když při zavěšeném mikrotelefonu stisknete tlačítko DSS.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, „Tlačítko DSS
(přímá volba stanice)“.

• 2.1 Přehled tónů a vyzvánění
• Při vyšších úrovních signálu může docházet k nežádoucímu zkreslení.

PT

PT

Vnitřní hovory jsou hovory mezi jednotlivými pobočkami.

Použití mikrotelefonu

Systémový telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Talk. Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Press the flexible button �
assigned as a DSS button.

Systémový telefon

extension no.

Press SP-PHONE �
or INTERCOM.

Talk.Enter the extension number �
(100 through 199).

Press SP-PHONE.

SP-PHONESP-PHONE
or

INTERCOM

Použití hlasitého telefonu

Použití tlačítka DSS (Direct Station Selection) - přímá volba pobočky

!!

☞

číslo pobočky

Vyzvedněte mikrotelefon. Zadejte číslo požadované
pobočky (101 až 124).

Začněte
hovořit.

Zavěste.

číslo pobočky

Stiskněte tlačítko SP-PHONE
nebo INTERCOM.

Zadejte číslo požadované
pobočky (101 až 124).

Začněte
hovořit.

Stiskněte tlačítko
SP-PHONE.

nebo

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Stiskněte víceúčelové
tlačítko přiřazené jako
DSS.

Začněte
hovořit.

Zavěste nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.
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1.3 Volání
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Vnější hovory

Hovor s účastníkem na vnější lince lze uskutečnit jedním z dále uvedených způsobů:
1) Vnější hovor pomocí automatického přístupu k vnější lince.
2) Vnější hovor pomocí individuálního přístupu k vnější lince.
3) Vnější hovor pomocí přístupu ke skupině vnějších linek.

• Vnější linku (CO), která není přiřazena tlačítku CO, nelze volat.
• Užitečné rady k provozu hlasitého telefonu jsou uvedeny v kapitole „Hlasitý telefon“.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“,
Tlačítko S-CO
Tlačítko G-CO

• 1.6 Než odejdete z kanceláře, „Zablokování pobočky“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Volání s kódem účtu“
• 1.7 Užitečné funkce, „Volání s použitím priority z jiné pobočky (pohyblivá třída služeb).
• 1.8 Funkce operátora/správce systému, „Dálkové zablokováni pobočky“.“
• Při vyšších úrovních signálu může docházet k nežádoucímu zkreslení.

PT

PT

Volání operátora (operátorský hovor)

• Není-li přiřazena operátorská pobočka, nelze uvedenou funkci použít a ve sluchátku uslyšíte
blokovací tón.

• Pokud je během programování systému přiřazena „0“ jako kód přístupu na vnější linku, je
číslo operátorského hovoru změněno na „9“.

• Přednastavený kód volání operátora „0“ lze změnit na „9“ při programování systému.

Funkce umožňuje zavolat operátora systému, v němž lze jednu pobočku přiřadit jako
operátorskou.

Každý telefon

Dial 0 or 9.Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

0 9or

!!

!!

☞

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Navolte 0 nebo 9.

nebo
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1.3 Volání

Uskutečnění vnějšího hovoru pomocí automatického přístupu k vnější lince
Tato funkce umožňuje automatickou volbu volné vnější linky.

Každý telefon

Dial 9 or 0. Enter the phone �
number.

9 0 phone no.

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Dial tone Talk.

or

• Vyvěšení je možno vynechat a stisknout přímo tlačítko S-CO.PT

Uskutečnění vnějšího hovoru pomocí individuálního přístupu k vnější lince
Tato funkce umožňuje volbu požadované vnější linky (CO) bez zadávání přístupového
kódu.

Systémový telefon

Press the CO assigned �
as a Single-CO button.

Enter the phone number.

phone no.

Lift the handset �
or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE.

Dial tone Talk.

CO

!!

• Pokud je během programování systému přiřazena „0“ jako kód přístupu na vnější linku, je
číslo operátorského hovoru změněno na „9“.!!

telefonní č.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Navolte 0 nebo 9. Ozve se
oznamovací
tón.

Zadejte požadované
telefonní číslo.

Začněte
hovořit.

Zavěste nebo
stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

nebo

• Kontrolka zvolené vnější linky se
rozsvítí zeleně.

• Na displeji bude zobrazeno telefonní číslo.

telefonní č.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Stiskněte tlačítko
přiřazené jako
S-CO.

Ozve se
oznamovací
tón.

Zadejte požadované
telefonní číslo.

Začněte
hovořit.

Zavěste nebo
stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

• Kontrolka zvolené vnější linky se
rozsvítí zeleně.

• Na displeji bude zobrazeno telefonní číslo.

KX-TA308/616_1.3  30.4.1999 15:09  Stránka 18



Obsluha 1-19

1.3 Volání
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Systémový  a standardní telefon

For a PT:� Press the CO assigned as �
�                the Group-CO button.�
For an SLT:� Dial 8 and the outside (CO) line �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � group number (1 through 6).

Enter the �
phone number.

phone no.

Lift the handset �
or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up �
or press �
SP-PHONE.

Dial tone Talk.

For an SLT

For a PT

8 outside (CO) �
line group no.

CO

• Místo vyvěšení a následnou volbu 8 a čísla skupiny vnějších linek lze stisknout přímo
tlačítko G-CO.

PT

Uskutečnění vnějšího hovoru pomocí přístupu ke skupině vnějších linek.
Tato funkce umožňuje volbu volné vnější linky ze skupiny vnějších linek. V rámci
programování systému lze vnější linky rozčlenit do 6 skupin.

!!

• Správná činnost uvedené funkce může vyžadovat naprogramování systému.
• Během vnějšího hovoru lze tlačítko FLASH použít jako tlačítko přístupu k funkcím

hostitelské ústředny.

• 1.7 Užitečné funkce, „Přístup k vnějším funkcím“.

Funkce umožňuje odpojit probíhající hovor a uskutečnit nový bez zavěšení mikrotelefonu.
Toto závisí na nastavení hostitelské ústředny.

Systémový telefon

Press FLASH. Enter the phone number.

FLASH
phone no.

While hearing any tone, dialing, or talking

Dial tone

Flash

!!

☞

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Pro PT: Stiskněte tlačítko přiřazené
jako G-CO.

Pro SLT: Navolte 8 a číslo skupiny
a PT vnějších linek (1 až 6).

Ozve se
oznamovací
tón.

Zadejte
požadované
telefonní číslo.

Začněte
hovořit.

Zavěste nebo
stiskněte tlačítko
SP-PHONE
/MONITOR.

č. skupiny
vnějších linek

telefonní č.
Pro: PT

Pro: SLT
a PT

• Na displeji bude zobrazeno telefonní číslo.• Kontrolka zvolené vnější linky se
rozsvítí zeleně.

Když zní libovolný tón, při volbě nebo během hovoru.

Stiskněte tlačítko FLASH. Ozve se
oznamovací tón.

Zadejte telefonní číslo.

telefonní č.
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1.3 Volání

• Užitečné rady k provozu hlasitého telefonu:
–– Pro dosažení kvalitního přenosu používejte hlasitý telefon v tiché místnosti.
–– Pokud oba účastníci hovoří současně, dojde ke zrátě částí hovoru. Mluvte proto

jednotlivě.
• Jestliže do 10 sekund nezahájíte volbu čísla, bude režim hlasitého telefonu zrušen.
• Telefony KX-T7350/KX-T7050/KX-T7055 mají místo tlačítka SP-PHONE tlačítko

MONITOR. Toto tlačítko lze použít pro volbu bez vyvěšování atd., neumožňuje však hovor
v režimu hlasitého telefonu.

• Režim hlasitého telefonu je možno aktivovat stisknutím tlačítka CO nebo INTERCOM.PT

PT
PT

PT

Systémový telefon

Lift the handset.

Přepnutí z režimu hlasitého telefonu na mikrotelefonem

!!

Funkce umožňuje uskutečnit hovor bez vyvěšování mikrotelefonu.

Hlasitý telefon

Systémový telefon

Press SP-PHONE.

SP-PHONE

• Tím je aktivován mikrofon a reproduktor, takže můžete
použít režim hlasitého telefonu.

Systémový telefon

Press SP-PHONE.

SP-PHONE

Hang up.

Přepnutí z režimu s mikrotelefonem na hlasitý telefon

Stiskněte tlačítko SP-PHONE.

Stiskněte tlačítko SP-PHONE.

Zavěste.

Zavěste.

• Nezavěšujte před stisknutím tlačítka SP-PHONE, jinak se
hovor odpojí.
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1.3 Volání
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• Tísňové volání je možné i v těchto případech:
–– Režim s ověřováním kódu účtu.
–– Libovolná úroveň omezení odchozích hovorů.
–– Elektronické zablokování pobočky.

• Pokud je telefon připojen k hostitelské pobočkové ústředně, musíte po zadání kódu pro
přístup na vnější linku ještě zadat přístupový kód ústředny.

• Čísla tísňového volání mohou být max. 4 místná (např. záchranka 155).

• Čísla tísňového volání Vám sdělí technik programující Vaší ústřednu. 

Funkce umožňuje po obsazení volné vnější linky navolit předem určené číslo tísňového
volání. Do paměti lze uložit až 5 čísel tísňového volání.

Volba

Každý telefon

Tísňové volání

!!

☞

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Zadejte kód přístupu
na vnější linku
(9, 0 nebo 81 až 86)

Ozve se
oznamovací tón.

Navolte číslo tísňového
volání

kód přístupu
na vnější linku

číslo tísňového
volání

• Místo toho také můžete stisknout tlačítko CO.
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1.3 Volání

• Cílová čísla se ukládají v rámci programování systémového telefonu.
• Před stisknutím tlačítka jednotlačítkové volby může být nutné stisknout tlačítko CO pro

volbu vnější linky.
• Jednotlačítkovou volbu, zrychlenou volbu a manuální volbu lze používat současně, což

znamená, že pod jednolinkovou volbu můžete uložit část čísla (např. přístup na GSM 0602
nebo 0603) a pak volit manuálně účastnické číslo čímž urychlíte volbu.

• Číslo, které je delší než 16 číslic lze uložit tak, že je rozdělíte a uložíte na 2 tlačítka
jednotlačítkové volby.

• Po uložení kódu pro přístup na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86) je do čísla automaticky
vložena pauza.

• Aktuální stav tlačítka ověříte, když je stisknete při zavěšeném mikrotelefonu, po vstupu do
programovacího režimu.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko
jednotlačítkové volby.

PT

PT

PT

PT

PT
PT!!

Volba stisknutím jediného tlačítka (jednotlačítková volba)

Funkce umožňuje navolit telefonní číslo nebo vyvolat systémovou funkci stisknutím jediného
tlačítka. To je umožněno přiřazením čísla pobočky, telefonního čísla nebo čísla funkce (až 16
místného) tlačítku jednotlačítkové volby.

Volba

Systémový telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Press the flexible button assigned as �
a One-Touch Dialing button or PF button.

PF

☞

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Stiskněte víceúčelové tlačítko
přiřazené pro jednotlačítkovou
volbu nebo tlačítko PF.
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Systémová zrychlená volba

Funkce umožňuje volání pomocí předem naprogramovaných čísel zrychlené volby. Systém
podporuje až 100 čísel zrychlené volby, která jsou k dispozici uživatelům všech poboček.

Systémový a standardní telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

system speed dial no.

Enter a system speed dial number �
(00 through 99).

AUTO DIAL

STORE

For an SLT

For a PT

For a PT: Press AUTO DIAL/STORE.�
For an SLT: Dial    .

�

• Čísla pro systémovou zrychlenou volbu musí být uložena během programování systému.
• Jednotlačítkovou volbu, zrychlenou volbu a manuální volbu lze používat současně.
• Před stisknutím tlačítka AUTO DIAL/STORE nebo před volbou může systém požadovat

stisknutí tlačítka CO nebo kódu pro volbu vnější linky, podle naprogramování,
a to v případě nejsou-li kódy přístupu na vnější linku naprogramovány jako součást čísla
zrychlené volby.

• Uvedenou funkcí lze zrušit omezení hovorů. Tato možnost však vyžaduje příslušné
naprogramování systému.

• Číslo systémové zrychlené volby lze při ukládání rozdělit.
<Příklad>
Když je číslo rozděleno a uloženo pod čísly zrychlené volby 01 a 02.

Stiskněte: [AUTO DIAL/STORE] [0] [1] [AUTO DIAL/STORE] [0] [2].
• Volané číslo se zobrazí na displeji.
• Telefon s rotačním číselníkem nemůže uvedenou funkci používat.SLT

PT

PT

!!

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Pro PT: Stiskněte tlačítko AUTO DIAL/STORE.
Pro SLT: Navolte .

Zadejte požadované číslo zrychlené volby
(00 až 99).

• Neuslyšíte žádný tón.
• Kontrolka AUTO DIAL/STORE se rozsvítí.

číslo systémové
zrychlené volby

Pro: PT

Pro: SLT

• Kontrolka AUTO DIAL/STORE
zhasne.
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Každý telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

#

Dial #. Enter the personal speed �
dial number (0 through 9).

personal speed dial no.

Každý telefon

Confirmation �
tone

Lift the handset �
or press �
SP-PHONE/MONITOR.

2 #

Dial 2   . Enter the personal speed �
dial number (0 through 9).

personal speed dial no.

Enter the �
desired number.

desired no.

Dial #. Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

1-24 Obsluha

1.3 Volání

• Kód účtu je třeba uložit stisknutím „ “ a zadáním kódu účtu po zadání přístupového
kódu na vnější linku.

• Uložit lze číslo pobočky, telefonní číslo nebo číslo funkce o délce až 16 číslic. Platné jsou
číslice 0 až 9.

• Stisknutím tlačítka „ “ se do čísla vloží pauza. V režimech ověřování kódu účtu však
znak „ “ není považován za pauzu.

• Při ukládání čísla účastníka na vnější lince je nutno na začátku uložit kód přístupu na vnější
linku (9, 0 nebo 81 až 86).

• Počet čísel individuální zrychlené volby odpovídá počtu tlačítek PF přiřazených
jednotlačítkové volbě. (Tlačítka PF jsou na systémovém telefonu.) Stejné číslo nelze
současně přidělit jednotlačítkové a individuální zrychlené volbě. Jestliže např. přiřadíte
tlačítku PF 1 jednotlačítkovou volbu a potom individuální zrychlenou volbu 0, bude mu
přiřazena pouze individuální zrychlená volba 0.

• Telefon s rotačním číselníkem nemůže uvedenou funkci používat.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko
jednotlačítkové volby.

SLT

PT

!!

☞

Funkce umožňuje uložit do paměti pobočky až 10 čísel zrychlené volby, která jsou k dispozici
pouze uživateli pobočky.

Uložení čísla zrychlené volby

Volba

Individuální zrychlená volba

Vyzvedněte
mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Navolte 2 . Zadejte požadované číslo
zrychlené volby (0 až 9).

Zadejte
požadované
telefonní číslo včetně
kódu přístupu na vnější linku.

Navolte #. Potvrzovací
tón.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

číslo individuální
zrychlené volby

požadované
telefonní č.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Zadejte požadované číslo individuální
zrychlené volby (0 až 9).

Navolte #.

• Místo „#“ můžete také navolit „1 “

číslo individuální
zrychlené volby
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Systémový telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

3 #

Dial 3   . Enter the personal speed �
dial number (0 through 9).

personal speed dial no.

Dial #.

Ověření čísel individuální zrychlené volby

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Zadejte požadované číslo
individuální zrychlené volby
(0 až 9).

Navolte 3 . Navolte #.

číslo individuální
zrychlené volby
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• Při příjmu příchozího hovoru nebo vyvolání přidrženého hovoru je funkce neúčinná.
• Uložit lze až 32 místné číslo sestávající z číslic 0 až 9 a znaku „ “, který se používá jako

pauza. V režimech ověřování kódu účtu však znak „ “ není považován za pauzu.
• Kód účtu je třeba uložit stisknutím „ “ a zadáním kódu účtu po zadání přístupového

kódu na vnější linku.
• V prodlevě po vyzvednutí lze zavolat jiného účastníka a tím uvedenou funkci potlačit.

Prodlevu mezi vyzvednutím a připojením k volané lince je možno změnit v rámci
programování systému.

• Telefon s rotačním číselníkem nemůže uvedenou funkci používat.

!!

1-26 Obsluha

1.3 Volání

Volba vyzvednutím

Funkce umožňuje uskutečnit odchozí hovor pouhým vyzvednutím mikrotelefonu (pouze
standardní telefony).

Uložení telefonního čísla

Standardní telefon

Confirmation �
tone and �
dial tone

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

7 4 2 #

Dial 742. Enter the phone number.

phone no.

Dial #. Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Standardní telefon

Confirmation tone �
and dial tone

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

To set: Dial 741#.�
To cancel: Dial 740#.

7 4 1 To set.

7 4 0

#

# To cancel.

Nastavení / Zrušení

Standardní telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Wait for an answer. Talk.

Volba

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Navolte #.Navolte 742. Potvrzovací
a oznamovací
tón.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

telefonní č.

Zadejte
požadované
telefonní číslo.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Nastavit: Navolte 741#.
Zrušit: Navolte 740#.

Potvrzovací
a oznamovací tón.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Vyčkejte na odpověď. Začněte hovořit.

Zavěste mikrotelefon nebo
stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Při ukládání čísla účastníka na vnější lince je nutno na začátku
uložit kód přístupu na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86).

Nastavení

Zrušení
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Automatické opakování volby

• Počet opakovaní lze změnit v rámci programování systému.
• Bude-li během automatického opakování volby provedena jiná funkce, opakování volby se

zruší.
• Automatické opakování volby lze zrušit tlačítkem FLASH.
• U telefonů KX-T7055 nelze uvedenou funkci použít.
• Jako tlačítko SAVE lze přiřadit tlačítko s proměnnou funkcí.

• 1.3 Volání, „Opakování volby posledně volaného čísla“.
• 1.3 Volání, „Opakování volby uloženého čísla“.
• Systém umožňuje automatické opakování volby při obsazení. Přednastavené hodnoty jsou

10 pokusů s intervalem 60 sekund a lze je měnit při programování systému.

PT
PT
PT

PT
PT

Uživatelé systémových telefonů mohou automaticky opakovat volbu posledně volaného
a uloženého čísla po vyzvednutí tlačítkem SP-PHONE/MONITOR a následném stisknutím
odpovídajícícho tlačítka. Volba se bude automaticky opakovat do naprogramovaného počtu
opakování, dokud volaný účastník neodpoví.

Systémový telefon

Press REDIAL or SAVE.Press SP-PHONE or MONITOR.

SP-PHONE MONITOR REDIAL SAVE
oror

!!

☞

Posledně volané číslo je automaticky uloženo do paměti, takže lze později tentýž hovor velmi
jednoduše zopakovat.

Systémový telefon Standardní telefon

Lift the handset. Dial ## or 80.

8 0or

Press REDIAL.

REDIAL

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

##

Automatické opakování volby posledně volaného čísla

• Číslo, uložené pro opakování volby může mít až 32 číslic. Do této délky není zahrnut kód
přístupu na vnější linku.

• Uslyšíte-li během pokusu o opakování volby obsazovací tón, zvolte jinou vnější linku
a stiskněte znovu REDIAL nebo číslo funkce.

• Tlačítka „ “, „#“, PAUSE a INTERCOM (pro důvěrnou volbu) jsou počítána jako 1 číslice.
• Stisknutí tlačítka REDIAL v průběhu hovoru způsobí odpojení probíhajícího hovoru

a vyvolání uloženého čísla.
• Uložené číslo lze ověřit stisknutím tlačítka REDIAL při zavěšeném mikrotelefonu. Uložené

číslo se zobrazí na displeji.
PT

PT
PT

!!

Stiskněte tlačítko SP-PHONE nebo MONITOR. Stiskněte tlačítko REDIAL nebo SAVE.

Stiskněte tlačítko SP-PHONE
nebo MONITOR.

Stiskněte tlačítko REDIAL. Vyzvedněte mikrotelefon. Navolte # # nebo 80.

nebo

nebo

nebo
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• 1.3 Volání , „Automatické opakování volby“
• Systém umožňuje automatické opakování volby při obsazení. Přednastavené hodnoty jsou

10 pokusů s intervalem 60 sekund a lze je měnit při programování systému.

1-28 Obsluha

1.3 Volání

Opakování volby uloženého čísla

Funkce umožňuje uložit telefonní číslo právě probíhajícího hovoru, takže lze později tentýž
hovor velmi jednoduše zopakovat.

Uložení

Systémový telefon

SAVE

Press SAVE.Press AUTO DIAL/STORE.

During a conversation or while hearing a busy tone
AUTO DIAL

STORE

• Číslo, uložené pro opakování volby může mít až 32 číslic. Do této délky není zahrnut kód
přístupu na vnější linku.

• Tlačítka „ “, „#“, PAUSE a INTERCOM (pro utajenou volbu) jsou počítána jako 1 číslice.
• Jako tlačítko SAVE lze přiřadit tlačítko s proměnnou funkcí.
• Uložené číslo lze ověřit stisknutím tlačítka REDIAL při zavěšeném mikrotelefonu. Uložené

číslo se zobrazí na displeji.
• Vnější linku lze během volby čísla změnit. Bezprostředně po vyvěšení, před stisknutím

tlačítka SAVE, stiskněte tlačítko CO požadované vnější linky.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko SAVE.
• 1.3 Volání, „Automatické opakování volby“.
• Systém umožňuje automatické opakování volby při obsazení. Přednastavené hodnoty jsou

10 pokusů s intervalem 60 sekund a lze je měnit při programování systému.

PT

PT
PT
PT

PT!!

☞

Systémový telefon

SAVE

Press SAVE.Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Volba

☞

Stiskněte tlačítko AUTO DIAL/STORE. Stiskněte tlačítko SAVE.

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Stiskněte tlačítko SAVE.

V průběhu hovoru nebo když zní obsazovací tón.
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Vysílání tónu čekajícího hovoru obsazené pobočce
(BSS - Busy Station Signaling)

Uživatel volané obsazené pobočky uslyší tón čekajícího hovoru, který jej upozorní na další,
čekající hovor.

Každý telefon

Dial 2.

2

If you make an intercom call and hear a busy tone

Wait for an answer and talk.

• Odpověď z volající pobočky, viz oddíl „Čekání hovoru“ dále v této příručce.
• Jestliže po vyvolání této funkce uslyšíte blokovací tón, nelze ji pro volaného účastníka

použít. Uvedenou funkci lze použít jen tehdy, když má volaná pobočka nastavenu funkci
„Čekání hovoru“.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Čekání hovoru“

!!

☞

Navolte 2.

Vyčkejte na odpověď a začněte hovořit.

Chcete-li uskutečnit vnitřní hovor a uslyšíte obsazovací tón.
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1.3 Volání

Zrušení funkce

Každý telefon

Lift the handset or press SP-PHONE/MONITOR.

• Jestliže nebudete na zpětné volání reagovat během 4 zazvonění (10 sekund), funkce se zruší.!!

Funkce provádí zpětné volání volající pobočky jakmile se volaná linka uvolní. Po příjmu
zpětného vyzvánění:
Pobočka: Volaná pobočka začne vyzvánět, aniž byste znovu volili její číslo.
Vnější linka (CO): Volná linka bude obsazena pro váš hovor.

Nastavení

Odpověď na zpětné volání pobočky

Každý telefon

Dial 6. Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

6

Confirmation tone �
and reorder tone

If you hear a busy tone

Wait for �
the Camp-On recall.

Každý telefon

If you hear the telephone ringing

Lift the handset or press SP-PHONE/MONITOR.

Odpověď na zpětné volání vnější linky

Každý telefon

Enter the phone number.Dial tone.

If you hear the telephone ringing

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR .

phone no.

Automatické zpětné volání volné linky

Navolte 6. Ozve se potvrzovací
a blokovací tón.

Čekejte na zpětné volání
vyčkávacího režimu.

Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Když začne váš přístroj vyzvánět.

Když začne váš přístroj vyzvánět.

• Ozve se vyzváněcí tón a volaná pobočka
začne automaticky vyzvánět.

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Ozve se oznamovací tón. Zadejte požadované telefonní číslo.

Když slyšíte obsazovací tón.

telefonní č.
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Ukončení hovoru jednoho z účastníků a pokračování hovoru s druhým

Systémový telefon

Confirmation tone (optional)Press the CO or INTERCOM �
of the party to remain connected.

CO
or

INTERCOM

Vstup do probíhajícího hovoru

Vynucený vstup do probíhajícího hovoru pobočky
Funkce umožňuje připojit se k probíhajícímu vnitřnímu hovoru. Použití funkce vyžaduje
naprogramování systému.

Každý telefon

Dial 3.

3

Confirmation tone (optional)

If you make an intercom call and while hearing a busy tone

A three-party conference �
is now established.

Opuštění konference

Každý telefon

The other two parties �
continue their conversation.

Hang up or press SP-PHONE.

• Pokud je u jednoho nebo obou účastníků aktivní funkce „Data Line Security“ (Ochrana
datové linky) nebo „Executive Busy Override Deny“ (Zákaz vstupu do probíhajícího
hovoru), nelze tuto funkci použít.

• Při změně hovoru 2 účasníků na hovor 3 účastníků nebo naopak, je všem účastníkům
odeslán potvrzovací tón. Odeslání tónu lze deaktivovat. 

• 1.3 Volání, „Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override Deny).
• 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.
• Vstup do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override) je třeba pobočce povolit při

programování systému.

!!

☞

• Pokud všichni tři účastníci hovoří na pobočkách, je uvedená
funkce neúčinná.

Navolte 3. Ozve se potvrzovací tón (volitelně).

Tím je ustavena konference
tří účastníků.

Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE.

Zbývající dva účastníci mohou
pokračovat v hovoru.

Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM
toho účastníka, který má zůstat připojen.

Ozve se potvrzovací tón (volitelně).

Během vnitřního hovoru nebo když zní obsazovací tón.

nebo
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1-32 Obsluha

1.3 Volání

• Pokud je u pobočky zúčastněné v hovoru aktivní funkce „Data Line Security“ (Ochrana
datové linky) nebo „Executive Busy Override Deny“ (Zákaz vstupu do probíhajícího
hovoru), nelze tuto funkci použít.

• Při změně hovoru 2 účasníků na hovor 3 účastníků nebo naopak, je všem účastníkům
odeslán potvrzovací tón. Odeslání tónu lze deaktivovat.

• 1.3 Volání, „Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override Deny).
• 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.
• Vstup do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override) je třeba pobočce povolit při

programování systému.

PT

PT

☞

!!

Vynucený vstup do probíhajícího hovoru na vnější lince
Funkce umožňuje připojit se k probíhajícímu hovoru, případně k němu připojit třetího
účastníka. Použití funkce vyžaduje naprogramování systému.

Systémový telefon

Confirmation tone �
(optional)

Press the desired CO �
whose indicator is lit red.

CO

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

A three-party conference �
is now established.

Systémový telefon

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

The other two parties �
continue their conversation.

Opuštění konference

Systémový telefon

Confirmation tone (optional)Press the CO or INTERCOM �
of the party to remain connected.

CO
or

INTERCOM

Ukončení hovoru jednoho z účastníků a pokračování hovoru s druhým

Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Stiskněte požadované
tlačítko CO jehož kontrolka
svítí červeně.

Ozve se potvrzovací tón
(volitelně).

Zbývající dva účastníci mohou
pokračovat v hovoru.

Tím je ustavena konference
tří účastníků.

Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM
toho účastníka, který má zůstat připojen.

Ozve se potvrzovací tón (volitelně).

nebo
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1.3 Volání
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• 1.3 Volání, „Vstup do probíhajícího hovoru pobočky“.
• 1.3 Volání, „Vstup do probíhajícího hovoru na vnější lince“.

Funkce umožňuje zamezit účastníkům ostatních poboček ve vstupu do vašeho hovoru.

Nastavení / Zrušení

Každý telefon

To set: Dial 7330#.�
To cancel: Dial 7331#.

7 3 3 # To set.

7 3 3

0

1 # To cancel.

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Confirmation tone

☞

Zákaz vynuceného vstupu do probíhajícího hovoru

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Nastavit: Navolte 7330#.
Zrušit: Navolte 7331#.

Ozve se
potvrzovací tón.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

• Uživatelé standardních telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.

Nastavit

Zrušit
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1.4 Příjem a převzetí hovorů

1-34 Obsluha

Příjem hovorů

• Existují tři typy preferencí linek příchozích vnějších hovorů (bez preference / preference
primární vnější linky / preference vyzvánějící linky), které se volí v rámci nastavení
systémového telefonu.

• Příchozí hovor lze přijmout stisknutím rychle červeně blikajícího tlačítka CO nebo
INTERCOM a zahájením konverzace (režim hlasitého telefonu).

• Užitečné rady k provozu hlasitého telefonu jsou uvedeny v kapitole „Hlasitý telefon“.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu „Přiřazení preferované linky pro odchozí hovory.“
• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení funkcí telefonu“, Automatická

odpověď.
• 1.3 Volání, „Hlasitý telefon“
• Způsob vyzvánění příchozích hovorů z vnějších linek se nastavuje při programování

systému a lze ho nastavit odlišně pro režim „den“, „noc“ nebo „oběd“.

PT

PT

PT

Systémový a standardní telefon Systémový telefon

Lift the handset or press SP-PHONE. Press a rapidly flashing CO or INTERCOM.

CO
or

INTERCOM

!!

☞

Stiskněte rychle blikající tlačítko CO nebo INTERCOM.

• Kontrolka CO nebo INTERCOM začne trvale
zeleně svítit.

nebo

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.
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1.4 Příjem a převzetí hovorů

Obsluha 1-35
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• Pro příchozí hovory z vnější linky nebo z dveřního telefonu je funkce neúčinná.
• Když je na vaší pobočku přepojen vnější hovor, funkce bude potlačena a přístroj začne

vyzvánět.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení funkcí telefonu“, Vyzvánění vnitřního
hovoru.

• 1.7 Užitečné funkce, „Monitorování místnosti“.

PT
PT

Systémový telefon

Press AUTO ANSWER/MUTE.

When the AUTO ANSWER/MUTE indicator is on

AUTO ANSWER

MUTE

Zrušení

!!

☞

Příjem hovorů bez vyvěšování

Funkce umožňuje přijmout vnitřní hovor bez vyvěšení mikrotelefonu.

Nastavení

Systémový telefon

Press AUTO ANSWER/MUTE.

When the SP-PHONE and the AUTO ANSWER/MUTE indicators are off

AUTO ANSWER

MUTE

Když jsou zhasnuté kontrolky SP-PHONE a AUTO ANSWER/MUTE

Stiskněte tlačítko AUTO ANSWER/MUTE.

Když svítí kontrolky SP-PHONE a AUTO ANSWER/MUTE.

Stiskněte tlačítko AUTO ANSWER/MUTE.

• Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE zhasne.

• Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE se rozsvítí.

KX-TA308/616_1.4/1.5   30.4.1999 11:33  Stránka 35



1.4 Příjem a převzetí hovorů

1-36 Obsluha

Převzetí hovoru

• Volání dveřního telefonu lze přijmout na pobočkách, které nejsou naprogramovány pro
příjem dveřního telefonu.

• Po příjmu hovoru zazní potvrzovací tón. Jeho zaznění je možno zrušit.
• Pokud má vyzvánějící pobočka nastaven zákaz převzetí hovoru, uslyšíte blokovací tón.

• 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce“, Povolení/zákaz převzetí
hovoru.

Převzetí hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce 
Funkce umožňuje přijmout hovor vyzvánějící na kterékoli pobočce.

Každý telefon

Enter the extension number �
where the call is ringing.

Dial 4.

extension no.4

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Confirmation tone �
(optional)

Talk.

!!

☞

Převzetí hovoru ve skupině
Funkce umožňuje přijmout hovor vyzvánějící na pobočce uvnitř skupiny poboček.

Každý telefon

Dial 40.

4 0

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Confirmation tone �
(optional)

Talk.

• Převzít lze vnější hovor, vnitřní hovor nebo hovor z dveřního telefonu; nelze však převzít
hovor ve vyčkávacím režimu nebo přidržený hovor.

• Po příjmu hovoru zazní potvrzovací tón. Jeho zaznění je možno zrušit.
• Pokud má vyzvánějící pobočka nastaven zákaz převzetí hovoru, uslyšíte blokovací tón.

• 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce“, Povolení/zákaz převzetí
hovoru.

• Pobočky lze přidělit až osmi skupinám v rámci programování systému. Žádná pobočka
nemůže být ve více než jedné skupině.

!!

☞

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Zadejte číslo vyzvánějící
pobočky.

Navolte 4. Ozve se potvrzovací
tón (volitelně).

Začněte hovořit.

číslo pobočky

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Navolte 4 0. Ozve se potvrzovací
tón (volitelně).

Začněte hovořit.
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1.4 Příjem a převzetí hovorů
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• 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějícího na kterékoli pobočce“
• 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce ve skupině“

Zákaz/povolení převzetí hovoru
Funkce umožňuje zakázat uživatelům ostatních poboček přebírat vaše hovory.

Nastavení / Zrušení

Každý telefon

To set: Dial 721#.�
To cancel: Dial 720#.

7 2 1 # To set.

7 2 0 # To cancel.

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Confirmation tone �
and dial tone

☞

Vyvolání hovoru z telefonního záznamníku
Tato funkce umožňuje přijmout hovor, který je právě nahráván telefonním záznamníkem.
Funkce vyžaduje naprogramování systému.

Každý telefon

4

• Jestliže po pokusu o příjem hovoru zazní blokovací tón, záznamník nenahrává žádný hovor,
nebo jste nezadali číslo záznamníku.

• Číslo záznamníku je 3 místné číslo pobočky, kde je záznamník připojen.
!!

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Zadejte číslo telefonního
záznamníku.

Navolte 4.Ozve se
obsazovací tón.

Začněte hovořit.

číslo tel.
záznamníku

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Zákaz: Navolte 721#.
Povolení: Navolte 720#.

Ozve se potvrzovací
tón a oznamovací tón.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Během nahrávání hovoru telefonním záznamníkem.

• Uživatelé jednolinkových telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.

Zákaz

Povolení
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Systémový telefon Standardní telefon

Flash the hookswitch.Press the CO or INTERCOM �
which is flashing green slowly.

CO
or

INTERCOM

At the holding extensionAt the holding extension

1.5 V průběhu hovoru

1-38 Obsluha

Přidržení hovoru

Funkce umožňuje přidržet probíhající hovor.

Přidržení probíhajícího hovoru

Systémový telefon Standardní telefon

Flash the hookswitch. Confirmation tone �
and dial tone

During a conversation

Press HOLD. Confirmation tone �
and dial tone

HOLD

During a conversation

Vyvolání přidrženého hovoru 

• Vyvolání hovoru přidrženého na jiné pobočce viz „Vyvolání přidrženého hovoru“.
• Není-li přidržený hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu (výchozí

nastavení: 30 sekund), ozve se vyzvánění nebo výstražný tón. Pokud je tento vyčkávací
interval neaktivní, žádná výstraha nezazní.

• Není-li přidržený vnější hovor vyvolán během 30 minut, bude automaticky odpojen.
• Po vyzvednutí mikrotelefonu:

–– Před vyvoláním hovoru: Ve sluchátku bude znít oznamovací tón. Můžete volat jiné číslo.
–– Po vyvolání hovoru: Uvolněn bude pouze první z přidržených hovorů.

• Hovor dveřního telefonu nelze přidržet.

!!

Stiskněte tlačítko HOLD. Ozve se potvrzovací
a oznamovací tón.

Stiskněte krátce vidlicový
spínač nebo tlačítko FLASH.

Ozve se potvrzovací
a oznamovací tón.

Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM jehož
kontrolka pomalu zeleně bliká.

Pobočka s přidrženým hovorem Pobočka s přidrženým hovorem

nebo

Během hovoru Během hovoru

• Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo
INTERCOM bude pomalu zeleně blikat.

• Nyní můžete zavěsit
mikrotelefon.

• Nyní můžete zavěsit mikrotelefon.

• Pokud je mikrotelefon zavěšený, můžete
jej vyzvednout a pokračovat v hovoru.

• Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo
INTERCOM začne trvale zeleně svítit.

Stiskněte krátce vidlicový
spínač nebo tlačítko FLASH.

KX-TA308/616_1.4/1.5   30.4.1999 11:33  Stránka 38



1.5 V průběhu hovoru

Obsluha 1-39

Z
áklad

y o
b

slu
h

y

• V průběhu konference 5 účastníků nelze tuto funkci použít.
• Přidržet je možno několik vnějších příchozích hovorů, ale pouze jeden vnitřní hovor.
• Není-li přidržený hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu, ozve se

vyzvánění nebo výstražný tón a na displeji bude blikat jedno z následujících hlášení:
Příklad:
–– Přidržen je hovor pana Nováka na pobočce 111; blikat bude hlášení: „111: Novák“.
–– Přidržen je vnější hovor na lince CO 1; blikat bude hlášení: „Hovor z CO 1“

(„Call on CO 1“).
• Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 2 nebo Hold 3, musíte po stisknutí

vidlicového spínače navolit „20“.
• Přidržet lze buď vnitřní nebo vnější hovor. Chcete-li přidržet oba hovory současně, použijte

funkci parkování hovoru.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Vyvolání přidrženého hovoru“.
• 1.5 V průběhu hovoru, „Zaparkování hovoru do parkovací oblasti systému“.

SLT

SLT

PT
PT
PT

☞

Tato funkce brání ostatním uživatelům poboček vyvolat vámi přidržené hovory.
Přidržený hovor může vyvolat pouze ten účastník, který jej přidržel.

Výlučné přidržení hovoru

Systémový telefon

Press HOLD.

HOLD

Press HOLD again.

HOLD

During a conversation

Výlučné přidržení hovoru

Systémový telefon

CO INTERCOM

Vyvolání výlučně přidrženého hovoru

• Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo
INTERCOM začne trvale zeleně svítit.

• Výlučně přidržený hovor bude vyvolán.

Během hovoru

Stiskněte tlačítko HOLD.

Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM
s výlučně přidrženým hovorem.

Stiskněte tlačítko
znovu HOLD.

• Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo INTERCOM bude pomalu zeleně blikat.
• Aktuální hovor je přidržen.

• Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo
INTERCOM bude středně rychle zeleně blikat.

• Aktuální hovor je výlučně přidržen.

nebo
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Systémový a jednolinkový telefon

5

Systémový a jednolinkový telefon Systémový telefon

CO
5 3

1.5 V průběhu hovoru

1-40 Obsluha

Vyvolání přidrženého hovoru

• Touto funkcí nelze vyvolat zaparkovaný hovor a výlučně přidržený hovor.
• Potvrzovací tón může zaznít při vyvolání hovoru zadáním čísla funkce.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Přidržení hovoru“.
• Viz Instalační příručka, Oddíl 3, „Přidržení hovoru“.

Funkce umožňuje vyvolat hovor přidržený jinou pobočkou.

Vyvolání přidrženého vnějšího hovoru

Vyvolání přidrženého vnitřního hovoru

!!
☞

• V průběhu konference 5 účastníků nelze tuto funkci použít.
• Není-li přidržený hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu

(vychozí nastavení: 30 sekund), ozve se vyzvánění.
• Není-li přidržený vnější hovor vyvolán během 30 minut, bude automaticky odpojen.
• Výlučně přidržet je možno několik vnějších příchozích hovorů, ale pouze jeden vnitřní

hovor.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Přidržení hovoru“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Konference 5 účastníků“.

PT
PT

PT
PT!!

☞

Na jiné pobočce Na jiné pobočce

Navolte 5 3. Zadejte číslo vnější linky
(1 až 6).

Ozve se
potvrzovací
tón.

Stiskněte tlačítko CO jehož
kontrolka pomalu zeleně bliká.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

• Kontrolka odpovídajícího
tlačítka CO nebo INTERCOM
začne trvale zeleně svítit.

Na jiné pobočce

Navolte 5 3.

číslo vnější linky

číslo pobočky

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte
tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Zadejte číslo vnější linky
(1 až 6).

Navolte 5. Ozve se potvrzovací tón.
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Zaparkování hovoru do parkovací oblasti systému

Fukce slouží pro zaparkování přidrženého hovoru do parkovací oblasti systému. Zaparkovaný
hovor je již nezávislý na vašem telefonu a může být vyvolán uživatelem libovolné pobočky.
Zaparkovat lze až 10 hovorů.

Systémový a standardní telefon

22

HOLD

• Pokud se ozve obsazovací tón znamená to, že zadaná parkovací oblast
není dostupná.

• Při změně parkovací oblasti není nutno znovu zadávat číslo funkce.
Po zaznění obsazovacího tónu pouze zadejte číslo parkovací oblasti.

Systémový a standardní telefon

5 2

• Pokud není zaparkován žádný hovor, uslyšíte blokovací tón.

Vyvolání zaparkovaného hovoru

• Není-li zaparkovaný hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu
(vychozí nastavení: 30 sekund), ozve se vyzvánění.

• Není-li zaparkovaný hovor vyvolán během 30 minut, bude automaticky odpojen.
• Použití této funkce je vhodné, když chcete na systémovém telefonu přidržet více vnitřních

hovorů, nebo na jednolinkovém telefonu více vnějších hovorů.
• V průběhu konference 5 účastníků nelze tuto funkci použít.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Konference 5 účastníků“.

PT

!!

☞

V průběhu hovoru

PT: Stiskněte tlačítko HOLD.
SLT: Stiskněte krátce

vidlicový spínač
nebo tlačítko FLASH.

Zadejte číslo parkovací
oblasti (0 až 9).

Navolte 2 2.Ozve se potvrzovací
a oznamovací tón.

Ozve se potvrzovací
tón a oznamovací tón.

číslo parkovací
oblasti

číslo parkovací
oblasti

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Navolte 5 2. Zadejte číslo parkovací
oblasti (0 až 9).

Ozve se
potvrzovací 
a oznamovací tón.

Můžete začít hovořit
s účastníkem
zaparkovaného
hovoru.

Pro PT

Pro SLT
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Systémový a jednolinkový telefon

For a PT: Press TRANSFER.�
For an SLT: Flash the hookswitch.

Enter the destination �
extension number �
(100 through 199).

For an SLT

For a PT
TRANSFER

extension no.

During a conversation

Hang up or press �
SP-PHONE.

Confirmation �
tone and �
dial tone

Ring back�
tone

Systémový a jednolinkový telefon

TRANSFER

1.5 V průběhu hovoru

1-42 Obsluha

Přepojení hovoru na pobočku

2 způsoby přepojení:
Sledované přepojení: Cílová pobočka potvrdí přepojení před jeho provedením.
Nesledované přepojení: Po přepojení hovoru se linka uvolní, aniž by cílová pobočka
přepojení potvrdila.

Sledované přepojení

• Cílová pobočka začne vyzvánět.• Hovor volajícího účastníka je přidržen.

Nesledované přepojení

PT: Stiskněte tlačítko
TRANSFER.

SLT: Stiskněte krátce vidlicový
spínač nebo tlačítko
FLASH.

Zadejte číslo pobočky
(100 až 199).

Ozve se
potvrzovací
a oznamovací
tón.

Ozve se
vyzváněcí
tón.

Čekejte
až volaná
pobočka
odpoví.

Oznamte
přepojení.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE.Pro PT

Pro SLT

• Hovor volajícího účastníka je přidržen.

V průběhu hovoru

V průběhu hovoru

číslo pobočky

• Hovor volajícího účastníka je přepojen.

Pro PT

Pro SLT

PT: Stiskněte tlačítko
TRANSFER.

SLT: Stiskněte krátce vidlicový
spínač nebo tlačítko
FLASH.

Zadejte číslo pobočky
(100 až 199).

Ozve se
potvrzovací
a oznamovací
tón.

Cílová pobočka
začne vyzvánět.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE.

číslo pobočky
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1.5 V průběhu hovoru

Obsluha 1-43

Z
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Přepojení hovoru pomocí tlačítka DSS

Funkce slouží pro sledované nebo nesledované přepojení hovoru tlačítkem DSS. Podle toho,
zda je či není nastaveno jednotlačítkové* přepojení, existují dva způsoby přepojení.
* Jednotlačítkové přepojení umožňuje přidržet vnější hovor a přepojit jej stisknutím

jediného tlačítka. Funkce, která zajistí automatické přidržení a přepojení hovoru bez
stisknutí tlačítka TRANSFER, vyžaduje naprogramování systému.

Jednotlačítkové přepojení

Systémový telefon

Press the flexible button �
assigned as the DSS button.

During a conversation

Systémový telefon

Press the flexible button �
assigned as the DSS button.

During a conversation

Press TRANSFER.

TRANSFER

Přepojení tlačítkem TRANSFER

• Není-li přepojovaný hovor přijat cílovou pobočkou v průběhu předem nastaveného časového
intervalu (vychozí nastavení: 30 sekund), bude vrácen na vaší pobočku (zpětné volání
přepojeného hovoru).

• Není-li přepojovaný hovor přijat během 30 minut po zpětném volání, bude automaticky
odpojen.

• Když je cílová pobočka obsazená, můžete ji zpřístupnit navolením „2“ (signalizace obsazené
pobočce) nebo „3“ (vynucený vstup do hovoru) a zavěsit, nebo lze hovořit.

• Chcete-li přidržený hovor vyvolat zpět, stiskněte tlačítko TRANSFER nebo odpovídají
tlačítko CO či INTERCOM předtím, než cílová pobočka odpoví.

• Víceúčelové tlačítko CO lze přiřadit jako DSS.
• Použití jednotlačítkového přepojení vyžaduje naprogramování systému.
• Během konference 5 účastníků nelze přepojovat hovory.
• Chcete-li vyvolat zpět přidržený hovor, stiskněte krátce vidlicový spínač předtím, než cílová

pobočka odpoví.
• Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 3, musíte po stisknutí vidlicového

spínače navolit „20“.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko DSS.

SLT

SLT
PT
PT
PT

PT

!!

☞

Stiskněte víceúčelové tlačítko přiřazené jako tlačítko DSS.

V průběhu hovoru

Stiskněte tlačítko TRANSFER. Stiskněte víceúčelové tlačítko
přiřazené jako tlačítko DSS.

• Hovor volajícího účastníka je přidržen a bezprostředně přepojen
na cílovou pobočku.

V průběhu hovoru
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1.5 V průběhu hovoru

1-44 Obsluha

Funkce umožňuje přepojit přijatý hovor jinému účastníkovi na vnější lince.
Použití funkce vyžaduje naprogramování systému.

Systémový telefon

TRANSFER

CO

• Pokud je před uplynutím stanoveného časového limitu na vnější linku odeslán reverzní nebo
CPC signál, budou oba vnější účastníci odpojeni.

• Když je ustaven hovor mezi dvěma vnějšími účastníky, uslyší oba 15 sekund před
uplynutím stanoveného časového limitu (výchozí nastavení: 10 min) výstražný tón.
Pobočce, která hovor přepojila, je 50 sekund uplynutím stanoveného časového limitu
odeslán vyzváněcí tón vyvolání přidrženého hovoru.

• Chcete-li přidržený hovor vyvolat zpět, stiskněte tlačítko TRANSFER nebo odpovídají
tlačítko CO či INTERCOM předtím, než volaný účastník odpoví.

• Pokud se chcete po přepojení připojit k probíhajícímu hovoru, stiskněte odpovídající tlačítko
CO. Tím bude ustavena konference.

• Jestliže chcete před zavěšením změnit účastníka k němuž byl hovor přepojen, vyvolejte
hovor stisknutím tlačítka CO jehož kontrolka pomalu bliká a zopakujte celý postup pro
přepojení.

• Přepojení hovoru na vnější linku je nutno povolit při programování systému.

PT

PT

PT

PT

PT!!

☞

Přepojení hovoru na na vnější linku (CO)

V průběhu hovoru

Stiskněte tlačítko
TRANSFER.

Ozve se
oznamovací
a potvrzovací
kód.

Čekejte až
volaný
účastník
odpoví.

Oznamte
přepojení.

Zadejte telefonní
číslo, na které
chcete hovor
přepojit.

Stiskněte tlačítko CO
nebo zadejte kód
přístupu na vnější linku
(9, 0 nebo 81 až 86).

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE.

tel číslokód přístupu 
na vnější linku

• Hovor volajícího účastníka je přidržen. • Hovor volajícího účastníka je přepojen.
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1.5 V průběhu hovoru

Obsluha 1-45
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Systémový telefon Standardní telefon

Čekání hovoru (Call Waiting)

Talk to the �
new caller.

While hearing a Call Waiting tone

Press the flashing �
CO or INTERCOM.

CO
or

INTERCOM

Talk to the new caller.

While hearing a Call Waiting tone

Lift the handset.Hang up.

Tón čekajícího hovoru vás v průběhu hovoru upozorní na další čekající hovor. Ten můžete
přijmout buď současným odpojením probíhajícího hovoru nebo jeho přidržením..

Příjem nového hovoru ukončením probíhajícího hovoru

Každý telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Confirmation tone �
and dial tone

To set: Dial 7321#.�
To cancel: Dial 7320#.

7 3 2 1

7 3 2 0

To set.

To cancel.

#

#

Nastavení / zrušení pro vnitřní hovory

Každý telefon

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Confirmation tone �
and dial tone

To set: Dial 7311#.�
To cancel: Dial 7310#.

7 3 1 1

7 3 1 0

To set.

To cancel.

#

#

Nastavení / zrušení pro vnější hovory

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Ozve se potvrzovací tón
a oznamovací tón.

Nastavit: Navolte 7311#.
Zrušit: Navolte 7310#.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Ozve se potvrzovací tón
a oznamovací tón.

Nastavit: Navolte 7321#.
Zrušit: Navolte 7320#.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE.

• Uživatelé standardních telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.

• Uživatelé standardních telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.

Když usyšíte tón čekajícího hovoru

• Současný hovor bude odpojen.

Stiskněte blikající tlačítko
CO nebo INTERCOM.

Začněte hovořit
s novým volajícím.

Když usyšíte tón čekajícího hovoru

Zavěste mikrotelefon. Vyzvedněte
mikrotelefon

Začněte hovořit
s novým volajícím.

nebo

• Současný hovor bude odpojen.

Nastavit

Zrušit

Nastavit

Zrušit
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CO INTERCOMHOLD

1.5 V průběhu hovoru

1-46 Obsluha

• Ve výchozím nastavení je čekání hovoru vypnuto.
• Pokud je čekání hovoru aktivní, je tón čekajícího hovoru odeslán účastníkovi za těchto

podmínek:
1) Když je přijat vnější hovor (vyjma hovoru dveřního telefonu) nebo
2) Když volá jiná pobočka s aktivní funkcí signalizace obsazené pobočce (BSS).

• Nastavením ochrany datové linky dojde k dočasné deaktivaci funkce.
• Jestliže slyšíte tón čekajícího hovoru ale kontrolka CO nebo INTERCOM nebliká, jedná se

o signál čekajícího hovoru z veřejné ústředny. V takovém případě viz oddíl „Přístup k
vnějším funkcím“.

• Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 2 nebo Hold 3, musíte po stisknutí
vidlicového spínače nebo tlačítka FLASH navolit „20“.

• Nový hovor nelze připojit, když je aktuální hovor přidržen. Chcete-li hovor přepojit,
použijte funkci zaparkování hovoru.

• 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení funkcí telefonu“, Volba tónu čekajícího
hovoru.

• 1.3 Volání, „Signalizace obsazené pobočce (BSS)“.
• 1.5 V průběhu hovoru, „Zaparkování hovoru v parkovací oblasti systému“
• 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.
• 1.7 Užitečné funkce, „Přístup k vnějším funkcím“.

SLT

SLT

PT

!!

☞

• Současný hovor bude přidržen.

Příjem nového hovoru s přidržením probíhajícího hovoru

— Pokud jsou oba hovory (současný i nový) z poboček, není nutno stisknout tlačítko
INTERCOM.

Stiskněte tlačítko
HOLD.

Stiskněte blikající
tlačítko CO nebo
INTERCOM.

Začněte hovořit
s novým volajícím.

Stiskněte krátce
vidlicový spínač
nebo tlačítko
FLASH.

Ozve se
oznamovací
tón.

Zavěste
mikrotelefon.

Vyzvedněte
mikrotelefon.

Začněte
hovořit
s novým
volajícím.

• Současný hovor bude přidržen.

Systémový telefon

Když uslyšíte tón čekajícího hovoru
a kontrolka CO nebo INTERCOM
rychle bliká.

Když uslyšíte tón čekajícího hovoru

Standardní telefon

nebo
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Systémový telefon

Press CO or INTERCOM.

CO
or

INTERCOM

Press HOLD.

HOLD

Between one extension and one outside line

Press CO.

CO

Press HOLD.

HOLD

Between two outside lines

Press HOLD.

HOLD

Between two extensions

1.5 V průběhu hovoru

Obsluha 1-47

Z
áklad

y o
b

slu
h

y

Rozdělení hovoru

• Tato funkce je neúčinná během hovoru dveřním telefonem nebo během pagingu.
• Během konference 5 účastníků je funkce neúčinná.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Přidržení hovoru“.
• 1.5 V průběhu hovoru, „Výlučné přidržení hovoru“.

PT

Funkce umožňuje střídavě hovořit se dvěma účastníky. Když vám v průběhu hovoru přijde
další hovor, můžete aktuální hovor přidržet a zahájit konverzaci s novým volajícím.

Hovor během (výlučného) přidržení jiného hovoru

Standardní telefon

Flash the hookswitch.

• Tím vyvoláte první přidržený hovor.
• Opakováním krátkého stisknutí vidlicového spínače,

nebo tlačítka FLASH můžete oba hovory přepínat.

• Opakováním těchto operací můžete oba
hovory přepínat.

• Opakováním těchto operací můžete oba
hovory přepínat.

• Opakovaným stisknutím tlačítka HOLD
můžete oba hovory přepínat.

!!

☞

Jeden vnitřní a jeden vnější hovor

Dva vnější hovory

Dva vnější hovory

Stiskněte tlačítko
HOLD.

Stiskněte blikající tlačítko
CO nebo INTERCOM.

nebo

Stiskněte tlačítko
HOLD.

Stiskněte krátce vidlicový spínač
nebo stiskněte tlačítko FLASH.

Stiskněte tlačítko
HOLD.

Stiskněte tlačítko CO.
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1.5 V průběhu hovoru

1-48 Obsluha

Hlášení - paging

Funkce umožňuje hlasové upozornění několika osobám současně. Vaše hlášení se ozývá
z vestavěných reproduktorů systémových telefonů a/nebo z vnějšího pageru. Hledaná osoba
vám může odpovědět z libovolného telefonu. Po hlášení neboli výzvě (pagingu) lze rovněž
přepojit hovor.

Paging všech poboček
Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění všem pobočkám.

Paging skupiny poboček
Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění vybrané skupině poboček.

Každý telefon

Confirmation toneLift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Announce. Wait for an answer.

3 3 0

Dial 330. Talk.

Každý telefon

Confirmation toneLift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Announce. Wait for �
an answer.

3 3

Dial 33. Talk.Dial the group number �
(1 through 8).

group no.

Paging vnějším pagerem
Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění prostřednictvím vnějšího pageru.

Každý telefon

Confirmation tone �
(optional)

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Announce. Wait for �
an answer.

3 4

Dial 34. Talk.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Potvrzovací tón. Volte 330. Hlášení. Čekejte na
odpověď.

Hovořte.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Potvrzovací tón. Volte 33. Volte číslo skuiny
(1 až 8).

Hlášení. Čekejte na
odpověď.

Hovořte.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Potvrzovací tón
(volitelný) 

Volte 34. Hlášení. Čekejte na
odpověď.

Hovořte.

číslo 
skupiny
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1.5 V průběhu hovoru

Obsluha 1-49
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Paging všech poboček a vnějším pagerem
Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění všem pobočkám a do reproduktoru vnějšího
pageru. Hlášení se ozývá z vestavěných reproduktorů systémových telefonů a z vnějšího
pageru.

Každý telefon

Confirmation toneLift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Announce. Wait for �
an answer.

3 3

Dial 33   . Talk.

• Při odpovědi na paging se může ozvat potvrzovací tón.
• Pokud byl pagingem přepojen vnější hovor, můžete jej přijmout stisknutím odpovídajícího

tlačítka CO jehož kontrolka pomalu bliká.
PT

Odpověď na paging
Funkce umožňuje odpovědět na paging z kterékoli pobočky systému.

Každý telefon

Confirmation toneLift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Talk.

4 3

Dial 43.

!!

• Pokud je pager v činnosti, bude znít obsazovací tón.
• Před vlastním hlášením uslyší uživatelé poboček potvrzovací tón.
• Před vlastním hlášením se může potvrzovací tón ozvat také z vnějšího pageru. Znění tónu

lze nastavit při programování systému.
• Před zahájením hlášení se může potvrzovací tón ozvat také z vaší pobočky.
• Funkci hlášení (paging) nemůže používat více uživatelů současně.
• Paging nelze použít pro pobočky, které mají aktivní funkci „Nevyrušovat (DND)“, které

mají zakázaný paging, nebo které jsou právě v činnosti.

• 1.5 V průběhu hovoru, „Zákaz pagingu“
• 1.7 Užitečné funkce, „Odmítnutí příchozích hovorů (Nevyrušovat)“
• Externí (vnější) pager se skládá ze zesilovače se vstupní impendací 600 q a reproduktoru.

O výběru vhodného zesilovače se poraďte s autorizovaným servisem značky Panasonic.

!!

☞

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte
SP-PHONE/MONITOR.

Potvrzovací tón. Volte 33 . Hlášení. Čekejte na
odpověď.

Hovořte.

• Místo „33 “ je možno navolit „339“.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte
SP-PHONE/MONITOR.

Potvrzovací tón. Volte 43. Hovořte.
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1.5 V průběhu hovoru

1-50 Obsluha

Paging a přepojení hovoru
Příchozí hovor je možno přepojit pomocí pagingu (hlášení), (všem pobočkám, skupině
poboček, vnějšímu pageru a všem pobočkám spolu s vnějším pagerem).

Systémový a standardní telefon

TRANSFER

3 3 0

3 3

3 4

3 3

• Přidržený hovor a vyhledaná pobočka se
spojí a mohou zahájit hovor.

• Místo „33 “ lze navolit „339”.

• Pokud je přístupový tón pro vnější pager deaktivován, potvrzovací tón se z vnějšího
pageru neozve.
Viz programování systému.

• Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 3, musíte po stisknutí vidlicového
spínače navolit „20“.

SLT

!!

Ozve se
oznamovací  tón.

Všem pobočkám: Volte 330
Skupině poboček: Volte 331 až 338
Vnější, externí hlášení: Volte 34
Všem pobočkám & externí, vnější hlášení: Volte 33 nebo 339

• Hovor druhého účastníka je přidržen.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Potvrzovací tón. Hlášení. Čekejte na
odpověď.

číslo 
skupiny

Potvrzovací tón. 

Všem pobočkám

Skupině poboček

Externí hlášení

Všem pobočkám
& externí hlášení

Pro PT: Stiskněte TRANSFER.
Pro SLT: Stiskněte FLASH.

Pro PT

Pro SLT

Během hovoru
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1.5 V průběhu hovoru

Obsluha 1-51

Z
áklad

y o
b

slu
h

y

Vypínání mikrofonu

• Funkci lze použít pouze v režimu hlasitého telefonu. Mikrofon na mikrotelefonu vypínat
nelze.

PT

Tuto funkci použijte v případě, když potřebujete během hovoru promluvit s někým v místnosti
a nechcete, aby vás volaný slyšel.

Nastavení

Systémový telefon

Press AUTO ANSWER/MUTE.

During a conversation in the handsfree mode

AUTO ANSWER

MUTE

Systémový telefon

Press AUTO ANSWER/MUTE.

When microphone mute is established

AUTO ANSWER

MUTE

Zrušení

!!

Zákaz pagingu
Funkce umožňuje kterékoli pobočce zakázat paging (hlášení) do vestavěného reproduktoru
Vaší pobočky.

Nastavení / Zrušení

Systémový telefon

To set: Dial 7341#.�
To cancel: Dial 7340#.

7 3 4 # To set.

7 3 4

1

0 # To cancel.

Lift the handset or press �
SP-PHONE/MONITOR.

Hang up or press �
SP-PHONE/MONITOR.

• Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE začne
pomalu červeně blikat.

• Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE
zhasne.

Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

Nastavit: Volte 7341#.
Zrušit: Volte 7340#.

Stiskněte AUTO ANSWER/MUTE.

Stiskněte AUTO ANSWER/MUTE.

Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE.

Nastavit

Zrušit

Při hovoru v režimu hlasitého telefonu

Je-li mikrofon vypnut
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