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Popis tlačítek telefonu

Obsluha telefonu a nastavení služeb

Kde si nastavit služby OneNet?
Většinu služeb si nastavíte na naší internetové samoobsluze: onenetsamoobsluha.vodafone.cz.
Nebo na její mobilní verzi: onenetms.vodafone.cz.

Hlasité Odchozí volání 
Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem „Reproduktor“ (14) nebo SW tlačítkem „Volat“.

Odchozí volání při použití sluchátka
Vytočte telefonní číslo a zdvihněte sluchátko.

Odchozí volání s využitím jiné linky
Stiskněte tlačítko příslušné linky, poté vytočte telefonní číslo.

Vyzvednutí hovoru
Zvednutím sluchátka nebo tlačítkem „Reproduktor“ (14) nebo tlačítkem „Náhlavní souprava“ (13) nebo tlačítkem příslušné 
linky (4).

Přidržení hovoru
Tlačítkem „Přidržení hovoru“ (9), pro návrat k hovoru stiskněte tlačítko příslušné linky (4).

Nastavení přesměrování
Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet samoobsluhy na adrese onenetsamoobsluha.vodafone.cz 
pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese onenetms.vodafone.cz pro chytré mobilní telefony.
Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

1 Sluchátko

2 Indikátor příchozích hovorů

3 LCD display

4

Linka: 
Zelená – čekající stav, 
Červená (svítí)– na lince 

probíhá hovor, 
Červená (bliká) – linka je 

v režimu ‚přidržený hovor‘, 
Oranžová – linka není 

zaregistrována  

5 SW konfigurovatelná tlačítka

6 Navigační klávesy

7 Klávesnice

8 Hlasová schránka

9 Přidržení hovoru

10 Nastavení

11 Vypnutí mikrofonu

12 Hlasitost

13 Náhlavní souprava

14 Reproduktor
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Přesměrování Kód

Nepodmíněné *21*cílové_číslo**

Při obsazení *67*cílové_číslo**

Po čase *61*cílové_číslo**

Při nedostupnosti *62*cílové_číslo**

Deaktivace **24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.

Opakování volání
Stisknutím SW tlačítka „Opak.“ se dostanete do seznamu odchozích hovorů, ze kterého je možno volat.

Adresář kontaktů
Stisknutím SW tlačítka „Adres.“ se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat.

Volba Nerušit
Stisknutím SW tlačítka „Neruš.“ se na telefonu objeví nápis „Nerušit Aktivní!“, příchozí hovory na všechny linky na telefonu, 
budou odmítány, volající dostane obsazovací tón. Stisknutím SW tlačítka „-neruš“ volbu Nerušit zrušíte. Pozor, pokud je 
zapnuta volba Nerušit, nezobrazují se zmeškané hovory.

Seznamy hovorů
Stisknutím tlačítka „Nastavení“ (10) se dostanete do menu. Pomocí šipek či klávesnice na volbu „3 Historie volání“ a dále lze 
pokračovat na do seznamu odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.

Přepojení bez konzultace
V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Sl přep.“, vytočte číslo a stiskněte SW tlačítko „Volat“. Hovor bude přepojen bez 
konzultace (na slepo).

Přepojení s konzultací
V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Přepoj.“ a vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete stiskem 
tlačítka „Přepoj.“.
V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte tlačítko linky (4), na které je hovor prováděn. 

Vytvoření konference 3 účastníků
Hovoříte. Pro přizvání třetího do konference, v průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko „Konf.“ a vytočte dalšího účastníka, 
po spojení s ním stiskněte znovu SW tlačítko „Konf.“
Konference končí, jakmile zavěsíte.

Vytvoření konference 3 a více účastníků
Proveďte rezervaci audiokonference na onenetsamoobsluha.vodafone.cz. 

Hlasová schránka
Pro vyzvednutí hlasové zprávy stiskněte tlačítko „Hlasová schránka“ (8) nebo vytočte *98.

Vyzváněcí tóny
Stiskněte tlačítko „Nastavení“ (10). Pak „4 Nastavení vyzvánění“, vyberte linku a potvrďte SW tlačítkem „Změnit“ a šipkami 
vyberte požadovanou melodii a nastavte SW tlačítkem „Vybrat“.

V případě dotazů kontaktujte podporu Vodafone OneNet technickapodpora@vodafone.cz.
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