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Vytočení čísla

Znovu vytočit

Změna hlasitosti – zvýšit

Změna hlasitosti – snížit

 Popis tlačítek telefonu

 
Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Menu telefonu

Zrušit

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.

Vyzvednutí hovoru
Zvednutím použitím klávesy  nebo „Přijmout“.

Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko „Odmítnout“, volající poté dostane obsazovací tón, nebo dojde k přesměrování hovoru při obsazení na jiné 
číslo, je-li nastaveno.

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 nastavit nepodmíněné přesměrování tlačítkem „ZapPře“ a zadáním cílového čísla. Aktivace služby 
je potvrzena hlášením.
Vypnutí nepodmíněného přesměrování tlačítkem „VypPře“. Deaktivace služby je potvrzena hlášením.
Dále je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.

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.

Adresář kontaktů
Stisknutím tlačítka „Adresář“ se dostanete do telefonního seznamu, ze kterého je možno volat a který je možno editovat 
na OneNet samoobsluze.
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Seznamy hovorů
Stisknutím tlačítka „Adresář“, pak „2“ Seznam hovorů, se dostanete do  seznamu přijatých, odchozích a ztracených hovorů.

Přepojení bez konzultace
V průběhu hovoru stiskněte multifunkční tlačítko „Přepoj“ a před vytočením čísla stiskněte „bez oh..“, vytočte číslo a pro 
předání hovoru stiskněte „Přepoj“.

Přepojení s konzultací
V průběhu hovoru stiskněte multifunkční tlačítko „Přepoj“ a vytočte dalšího účastníka. Hovořte. Předání hovoru provedete 
stiskem tlačítka „Přepoj“. V případě, že se chcete vrátit k původnímu volajícímu, stiskněte tlačítko „Zrušit“.

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

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

Hlasová schránka
Pro vyzvednutí hlasové zprávy vytočte *98.

Vyzváněcí tóny
Stiskněte Vodafone tlačítko. Pak „3“ Nastavení, „1“ Základní, „5“ Typ zvonění. Šipkou vyberte požadované zvonění.  
Tlačítkem „Vybrat“ svoji volbu potvrdíte.

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