SoundPoint® IP 650
Kratki uporabniški priročnik
Velja za telefone, ki uporabljajo SIP 2.2. ali novejše
verzije.
OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA
VZPOSTAVITEV KLICA
Uporaba slušalke:
Dvignite slušalko in izberite številko ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.
Prostoročno:
1. Ob položeni slušalki pritisnite:
- katerokoli dodeljeno linijsko tipko
ali
- programsko tipko Nov klic
2. Izberite želeno številko ali pa izberite številko in pritisnite programsko tipko Kliči.
Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:
1. Ko je naglavni komplet priključen, pritisnite:
- katerokoli dodeljeno linijsko tipko
ali
- Program Nov Klic.
2. Pritisnite
3. Izberite želeno številko
ali pa izberite številke in pritisnite

Med klicem lahko s pritiskom
na tipko
ali
ali z dvigom
slušalke izmenično uporabljate
slušalko, naglavni komplet ali
telefonirate prostoročno.
SPREJEM KLICA
Uporaba slušalke:
Dvignite slušalko.
Prostoročno:
Pritisnite:
ali
- linijsko tipko ali
-programsko tipko Odgovor
Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:
Pritisnite .
Če dohodnega klica ne želite
sprejeti, med pozivanjem pritisnete
na programsko tipko Zavrni ali
.

ZAKLJUČEK KLICA
Uporaba slušalke:
Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko Zaključi.
Prostoročno:
Pritisnite
ali programsko tipko Zaključi.
Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:
Pritisnite
ali programsko tipko Zaključi.

IZKLOP MIKROFONA
Med klicem pritisnite …… .
Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali
prostoročno. Pri izključenem mikrofonu še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon
ponovno vključiti pritisnite
.
ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA
1. Med klicem pritisnite
ali programsko tipko Zadrži.
2. Ponovno pritisnite
, programsko tipko Obnovi ali linijsko tipko za povrnitev klica.

LOKALNI KONFERENČNI KLICI*
Vzpostavitev konference treh:
1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete
postavi na čakanje).
3. Vzpostavite zvezo z drugim udeležencem.
4. Ko se drugi udeleženec odzove, pritisnite
udeležence v konferenčno zvezo.
Ko je konferenčna zveza
vzpostavljena, pritisnite programsko
tipko Deli in tako razcepite
konferenco na dva klica na čakanju.
Konferenco je možno vzpostaviti
kadarkoli med aktivnim klicem in
klicem na čakanju (na isti ali na
drugi liniji) s pritiskom na
programsko tipko Združi. Zaključek
klica na telefonu pobudnika
konference omogoča drugim
udeležencem, da nadaljujejo s
konferenco.

ali programsko tipko Konferenca (aktivni klic se

ali programsko tipko Konferenca, da združite vse

PREDAJA KLICA
1. Med klicem pritisnite
ali programsko tipko Predaja (aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vzpostavite zvezo s številko, ki ji želite predati klic.
3. Ko se pogovorite z drugim udeležencem, pritisnite
ali programsko tipko Predaja in s tem
zaključite predajo klica.
Če želite klic predati brez pogovora z
drugim udeležencem, pritisnite na
programsko tipko Slepo.
Predaja klica se med vzpostavljanjem
lahko prekine s pritiskom na
programsko tipko Prekliči. Prvotni
klic se povrne.
PREUSMERITEV KLICA
Klic preusmerite tako, da:
1. Pritisnete na programsko tipko Preusmeritev, ko je telefon v mirovanju ali
in izberete
Storitve in Preusmeritev.
2. Izberite Način Preusmeritve iz Vedno, Ni odgovora in Zasedeno.
3. Za vse tipe vnesite številko na katero se bodo preusmerili vsi bodoči klici.
4. Za Ni Odgovora vnesite število zvonjenj pred preusmeritvijo.
5. Preusmeritev potrdite s pritiskom na programsko tipko Omogoči. Premikajoča puščica za ustrezno
linijo potrdi preusmeritev klica.

Izključitev preusmerjanja klicev:
1. Pritisnite programsko tipko Preusmeritev, ko je telefon v stanju mirovanja ali pritisnite
izberite Storitve in Preusmeritev.
2. Izberite Način Preusmeritve iz Vedno, Ni Odgovora in Zasedeno.
3. Pritisnite programsko tipko Onemogoči.

in

Preusmeritev klica na linijah s
souporabo ni možna.
PONOVNO IZBIRANJE
Pritisnite tipko
za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke.

NE MOTI
Pritisnite
, če želite preprečiti zvonjenje telefona ob dohodnih klicih. Ikona Ne moti se prikaže
za vse linije kot potrdilo, da je storitev Ne moti vključena.
Storitev izključite s ponovnim pritiskom na
..

Če je storitev Ne moti
konfigurirana na klicnem
strežniku, se podrobnosti lahko
razlikujejo.
SEZNAMI
KLICEV
Pritisnite
, nato Seznam klicev in Zgrešeni, Odgovorjeni ali Klicani klici, glede na vaše želje.
Prikažejo se informacije o ustreznih klicih.

Na tem prikazu izberite ustrezno programsko tipko:
1. Urejanje za urejanje izbirnega niza pred izbiranjem.
2. Kliči za vrnitev klica.
Ali: pritisnite Več, nato:
3. Info za vpogled v podrobne podatke o klicih.
4. Shrani za shranjevanje kontaktov v imenik kontaktov.
5. Izbriši za brisanje klicev iz seznama. Pritisnite Več in Izhod za povratek v stanje mirovanja.

HITRO IZBIRANJE
Navodila za dodelitev indeksa hitrega izbiranja so navedena spodaj, v IMENIKU KONTAKTOV.
Če želite izbrati številko, ki je dodeljena linijski tipki, pritisnite linijsko tipko ob številki.

PRILAGAJANJE VAŠEGA TELEFONA
IMENIK KONTAKTOV
Vpisovanje kontaktov v vaš lokalni telefonski seznam:
1. Pritisnite
, nato izberite Telefonski imenik.
2. Za vnos novega kontakta v podatkovno bazo telefona pritisnite programsko tipko Več, nato Dodaj.
3. S pomočjo tipkovnice vpišite ime/priimek. Med številskim načinom in alfanumeričnimi načini
(velike/male črke) izbirate s programsko tipko 1/A/a.
Pritisnite programsko tipko Kodiranje za dostop do posebnih znakov v drugih jezikih, če jih
potrebujete.
4. Vnesite enkratno številko kontakta, ki še ni vpisana v imenik.
5. Če želite, lahko spremenite indeks hitrega izbiranja. Avtomatično bo za hitro izbiranje dodeljena
naslednja dosegljiva vrednost indeksa.
6. Ostala polja lahko prilagodite svojim željam.
7. Pritisnite programsko tipko Shrani, če želite potrditi spremembe ali Prekliči, če ste si premislili in
jih želite izločiti; nato pritisnite
ali Izhod za povratek v mirovno stanje telefona.
Iskanje kontakta:
1. Pritisnite
, nato izberite Imenik kontaktov.
2. Pritisnite tipko Več, nato Išči.
3. Uporabite tipkovnico za vnos prvih nekaj znakov imena in priimka.
4. Če želite poiskati kontakt, pritisnite Išči. Iz prikaza, ki ga dobite, izberite želene kontakte.
Urejanje kontakta:
1. Pritisnite
, nato izberite Imenik kontaktov.
2. Iskanje kontakta (glejte zgoraj).
3. Pritisnite tipko Uredi in vnesite potrebne spremembe.
4. Pritisnite tipko Shrani, če želite potrditi spremembe ali Prekliči, če jih želite izločiti, nato
ali Izhod za povratek v mirovno stanje telefona.
NASTAVLJANJE JAKOSTI
Pritisnite tipke za nastavljanje jakosti
slušalke, naglavnega kompleta in, pri prostoročnem
telefoniranju, jakosti zvočnika med klicem. S pritiskom na te tipke v stanju mirovanja boste nastavili
jakost zvonjenja.

TIP ZVONENJA
Izbirate lahko med različnimi tipi zvonjenja, glede na vaše želje in zato, da razlikujete med klici.
Sprememba dohodnega zvonjenja:
1. Pritisnite
.
2. Izberite Nastavitve, nato Osnovne in nato Način zvonjenja.
3. Uporabite puščice Gor in Dol, da poudarite želeni tip zvonjenja. Pritisnite tipko Predvajaj za
poslušanje izbranega tipa zvonjenja.
4. Pritisnite Izberi, če želite spremeniti tip zvonjenja.
5. Pritisnite
ali Izhod, da se vrnete v mirovno stanje.
Če želite izbrati tiho zvonjenje,
pritisnite linijsko tipko ali Odgovor,
da odgovorite na dohodne klice.

RAZLOČEVALNO ZVONJENJE/ OBDELAVA KLICEV
Za kontakte v vašem lokalnem imeniku lahko nastavite različne tone zvonjenja.
Nastavitev razločevalnega zvonjenja za lokalne kontakte:
1. Pritisnite
,nato izberite Telefonski imenik.
2. Poiščite kontakt (glej IMENIK KONTAKTOV zgoraj).
3. Pritisnite programsko tipko Uredi in se pomaknite navzdol do Način zvonjenja.
4. Vnesite številko, ki ustreza enemu od tipov zvonjenja.
5. Pritisnite tipko Shrani ali Prekliči, če sprememb ne boste izvedli, nato
za povratek v mirovno
stanje.

STALNA UPORABA NAGLAVNEGA KOMPLETA
Za uporabnike, ki stalno uporabljajo naglavni komplet, obstaja možnost, da se vsi klici usmerijo na
naglavni komplet.
Vključitev stalnega delovanja naglavnega kompleta:
1. Pritisnite
in izberite Nastavitve, nato Osnovno, Posebnosti in Slušalka.
2. Uporabite puščice Gor in Dol in pritisnite tipko Izberi, da omogočite stalni način delovanja
naglavnega kompleta.
Izključitev stalnega delovanja naglavnega kompleta: Ponovite korake 1 in 2, nato izberite Onemogoči.
Aktiviranje stalnega načina delovanja kompleta: Dvakrat pritisnite .

