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Indikátor vyzvánění/nabíjení
Hlasitý reproduktor
Tlačítko [ ] HOVOŘIT
Tlačítko [ ] hlasitý odposlech
Zdířka pro náhlavní soupravu
Klávesnice
Sluchátkový reproduktor
Display
Tlačítko [ ] VYPNOUT
Tlačítko [ ] OPAKOVANÁ VOLBA
Mikrofon
Nabíjecí kontakty
Tlačítka s proměnou funkcí

10
A

5
6

B

11
I

12

I
II

Indikátor stavu
Tlačítko lokátoru / registrace sluchátka [ ]

II

2

Obsluha telefonu a nastavení služeb
Kde si nastavit služby OneNet?
Většinu služeb si nastavíte na naší internetové samoobsluze: https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz
Nebo na její mobilní verzi: https://onenetms.vodafone.cz

Odchozí volání
Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem [ ] HOVOŘIT (3) nebo SW tlačítkem

(A,B)

Hlasité odchozí volání
Vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem hlasitý odposlech [ ] (4), pro přepnutí na sluchátkový reproduktor
stiskněte tlačítko [ ] HOVOŘIT (3).

Odchozí volání s využitím jiné linky
Stiskněte tlačítko SW tlačítko
(A,B), šipkami nahoru a dolů vyberte linku, ze které chcete uskutečnit odchozí hovor
a výběr potvrďte SW tlačítkem
(A,B)
Poté vytočte telefonní číslo a potvrďte tlačítkem [ ] HOVOŘIT (3)

Vyzvednutí hovoru
Příchozí hovor vyzvednete pomocí klávesy [ ] HOVOŘIT (3) nebo SW tlačítka

(A,B)

Opakované volání
Pro opakování odchozího volání stiskněte tlačítko [ ] HOVOŘIT (3) a poté tlačítko [ ] OPAKOVANÁ VOLBA (10)

Nastavení přesměrování
Veškerá přesměrování lze nastavovat pomocí OneNet Samoobsluhy na adrese https://onenetsamoobsluha.vodafone.cz
pro klasické webové prohlížeče nebo na adrese https://onenetms.vodafone.cz pro chytré mobilní telefony.
Z telefonu je možno nastavovat přesměrování pomocí vytočení příslušných kódů.
Přesměrování
Nepodmíněné
Při obsazení
Po čase
Při nedostupnosti
Deaktivace

Kód
*21*cílové_číslo**
*67*cílové_číslo**
*61*cílové_číslo**
*62*cílové_číslo**
**24**

Nastavená služba není nijak symbolizována na přístroji.
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Adresář kontaktů
Stiskněte SW tlačítko

(A,B), pomocí šipek vyberte nabídku

a výběr potvrďte SW tlačítkem

(A,B)

Seznamy hovorů
Stisknutím SW tlačítka
(A,B) se dostanete do seznamu příchozích hovorů.
Stiskem tlačítka [ ] (10) se dostanete do seznamu odchozích hovorů.

Přepojení bez konzultace
V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko
(A,B), vyberte možnost „Přep. na slepo“, zadejte číslo na které chcete hovor
přesměrovat a potvrďte tlačítkem SW tlačítkem
(A,B). Hovor bude přepojen.

Přepojení s konzultací
V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko
(A,B), vyberte možnost „Přepojení“, vytočte dalšího účastníka. Hovořte. A
Předání hovoru provedete SW tlačítkem
(A,B).
V průběhu přepojování je možné použít SW tlačítko
(A,B) k ukončení volání na třetího účastníka a možnosti nového
přepojení. K návratu k hovoru s původním účastníkem použijte znovu SW tlačítko
(A,B).

Přepojení na jinou ručku v rámci základny
V průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko
(10), vyberte možnost „Interkom“ a vyberte ručku, na kterou chcete hovor předat.
Po spojení s daným účastníkem stiskněte [ ] VYPNOUT (9).

Vytvoření konference 3 účastníků
Hovoříte. Pro přizvání třetího do konference, v průběhu hovoru stiskněte SW tlačítko
Vytočte dalšího účastníka a po spojení s ním stiskněte SW tlačítko
(A,B).
Konference končí vaším zavěšením.

(10) a vyberte „Konference“.

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

Hlasová schránka
Pro vyzvednutí hlasové zprávy vytočte *98.

Přidržení hovoru
V průběhu hovoru stiskněte tlačítko SW tlačítko

(A,B), pro návrat k hovoru opět stiskněte toto tlačítko nebo [ ] HOVOŘIT (3).

Vypnutí mikrofonu při volání
Při hovoru je možné vypnout mikrofon pomocí SW tlačítka

(A,B)
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Vyzváněcí tóny
Stiskněte SW tlačítko Menu
(10). Poté
-> „Nast. zvonění“ -> “Zvonění“ -> vyberte linku pro kterou chcete vyzvánění
nastavit -> vyberte tón, tlačítkem SW tlačítkem
(A,B)

Registrace sluchátka
Pokud sluchátko není registrováno stiskněte na základnové stanici tlačítko registrace sluchátka (II) na 4s, stavová dioda (I)
bude blikat červeně. Následně stiskněte na nezaregistrovaném sluchátku SW klávesu
(A,B) zadejte pin „0000“ a potvrďte
SW tlačítkem
(A,B)

Lokátor sluchátka

MK15151_V2

Krátce stiskněte tlačítko tlačítko lokátoru (II). Všechny ručku připojené k základnové stanici začnou zvonit.
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