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Hicom 150 E Office
Twój nowy aparat oferuje zupe³nie nowy styl pracy. Na wywietlaczu ca³y
czas pokazywane s¹ aktualnie dostêpne funkcje. U¿ytkownik uzyskuje na
ka¿dym kroku podpowied jak w³¹czaæ i wy³¹czaæ funkcje i co mo¿na
zrobiæ w nastêpnym kroku.
Naucz siê sam obs³ugiwaæ swój aparat, spróbuj u¿yæ go w stanie
spoczynku i podczas rozmowy przegl¹daj¹c menu przy pomocy klawiszy
funkcyjnych. Przekonaj siê, co potrafi ten aparat! Aktualny stan aparatu
podczas przegl¹dania menu nie zmienia siê.

Co potrafi ten aparat!
3333 Nowak
Konsultacja?

>

Twój aparat pokazuje, jakie funkcje s¹
aktualnie dostêpne.

Postêpuj wed³ug wskazówek!
Funkcje mo¿esz wybieraæ przy pomocy
klawiszy dialogowych "dalej" i "wstecz".

Postêpuj wed³ug wskazówek!
U¿yj klawisza dialogowego "Tak" je¿eli
chcesz wykonaæ pokazywan¹ funkcjê.
Wybierz ¿¹dan¹ funkcjê i postêpuj wed³ug
wskazówek!
Mo¿esz przegl¹daæ wszystkie mo¿liwe
funkcje nawet podczas rozmowy. Dopiero
przy pomocy klawisza dialogowego "Tak"
funkcje zostaj¹ aktywowane.
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Ten aparat potrafi jeszcze wiêcej!
Menu Serw.

Nacinij klawisz "Menu Serw."; zapali siê
LED.

Postêpuj wed³ug wskazówek!
Przegl¹daj a¿ do pojawienia siê ¿¹danej
funkcji.

Wybierz ¿¹dan¹ funkcjê i postêpuj wed³ug
wskazówek!

Menu Serw.

Opuszczasz menu, LED zgas³o.
Sposób ten funkcjonuje zawsze - w stanie
spoczynku i podczas rozmowy.
Spróbuj sam!

Mo¿esz wybraæ bezporednio kod
dla okrelonej funkcji poprzez
naciniêcie klawisza "Menu Serw."
(‘ 7).

Funkcje i kody
Wszystkie aktywne funkcje w systemie
Hicom mo¿na osi¹gn¹æ:
1. w dialogu. Proponowane podczas
przewijania przy pomocy klawiszy
dialogowych funkcje s¹ najczêciej
u¿yteczne podczas rozmowy, np.
odebranie pukania, przejêcie rozmowy,
zbudowanie konferencji, rozmowa
przemienna, konsultacja, oddzwonienie.
Funkcje tylko wtedy s¹ proponowane,
kiedy mog¹ byæ przydatne w danej
sytuacji.
2. przez menu serwisowe . Funkcje
proponowane po naciniêciu klawisza
"Menu Serwisowe" i podczas
przegl¹dania przy pomocy klawiszy
dialogowych s¹ g³ównie przydatne w
stanie spoczynku aparatu, ale niektóre z
nich równie¿ podczas rozmowy.
Zamiast poszukiwaæ funkcji w menu
serwisowym mo¿esz od razu
wprowadziæ kod ¿¹danej funkcji.
3. za pomoc¹ klawiszy funkcyjnych ( 2).
Nastêpuj¹ca tabela pokazuje wszystkie
mo¿liwe funkcje. Funkcje, które mo¿esz u¿yæ
s¹ zale¿ne od indywidualnych uprawnieñ i
od konfiguracji systemu.

1.
2.
3.
w dialogu przez menu serwisowe za pomoc¹
Funkcje
klawisze
(=informacje na wywietfunklaczu)

cyjnych
.RG
(programowalnych)
0HQX6HUZ

Odebraæ pukanie
Pukanie bez syg.
Pukanie z sygnaliz.

4
4
4

4
4
4

*55
*87
#87

X
X
X

Lista dzwoni¹cych
Zapamiêtanie numeru

4
4

4
4

#82
*82

X
X

Niedostêpnoæ w³.
Niedostêpnoæ wy³.

4
4

4
4

*97
#97

X
X
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1.
2.
3.
w dialogu przez menu serwisowe za pomoc¹
Funkcje
klawisze
(=informacje na wywietfunklaczu)

cyjnych
.RG
(programowalnych)
0HQX6HUZ

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

*401
#401
*402
#402
*403
#403
*404
#404
*405

X
X
X
X
X
X
X
X
X

4
4

*69
#69

X
X

Funkcje dedykowane

4

*83

X

Wybieranie dedykowane

4

*67

X

4

*62

X

Babyphone w³.

4

*88

X

Kasowanie opcji

4

#0

X

Interkom

4

*80

X

4
4

*96
#96

X
X

Dystrybucja po³¹czeñ
zalogowanie
wylogowanie
dostêpnoæ
niedostêpnoæ
w³. zapotrz. na oprac.
wy³. zapotrz. na oprac.
w³. numeru nocnego
wy³. numeru nocnego
iloæ rozmów
Tekst odpow. w³.
Tekst odpow. wy³.

Wejcie na trzeciego

Interkom mikr. w³.
Interkom mikr. wy³.

4
4

4

4
4

DISA
Przeniesienie telefonu
wymeldowanie
zameldowanie

*9419
#9419

Test aparatu

4

*940

Identyfikacja z³oliwych
po³¹czeñ

4

*84

Kas. komunik. o b³êdach
Przekroczenie czasu
Gor¹ca linia

4

X

1.
2.
3.
w dialogu przez menu serwisowe za pomoc¹
Funkcje
klawisze
(=informacje na wywietfunklaczu)

cyjnych
.RG
(programowalnych)
0HQX6HUZ

Przes³anie tekstu infor.
Pokazanie/kasowanie
tekstu
Przes³any tekst
Skrzynka pocztowa

4
4
4

4
4
4

*68
#68
#68

X
X
X
X

Konferencja
- zbudowanie
- rozszerzanie
- zakoñczenie
- pokazanie listy

4
4
4
4
4

4

*3

X

4

#3

Zestaw nag³owny,
odebranie (rozmowy)

4

Koszt rozmowy
sprawdzenie kosztu

4

*65

X
X

Wybieranie numeru z listy
Zmiana numeru na
indywidualnej licie
numerów skróconego
wybierania

4
4

*7
*92

X
X

4

*43

X

Przekazanie linii

4

W³¹czenie na liniê
Rezerwacja linii

4

Rozmowa przemienna

4

X

Wybieranie tonowe
Mikrofon - wy³.
Mikrofon - w³.

4
4

Meldowanie s³uchawki
Tryb nocny w³.
Tryb nocny wy³.

4
4

Parkowanie
Powrót do rozmowy

4

*2

X

4

*53

X

4
4

*52
#52

X
X

4

*942

4
4

*44
#44

X
X

4
4

*56
#56

X
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1.
2.
3.
w dialogu przez menu serwisowe za pomoc¹
Funkcje
klawisze
(=informacje na wywietfunklaczu)

cyjnych
.RG
(programowalnych)
0HQX6HUZ

Poszukiwanie osób
Zameldowanie

4
4

*45
#45

X
X

Kod projektu

4

*60

X

Konsultacja
Zakoñcz i powróæ
Przekazanie/przejêcie
Powrót do oczekuj¹cego

4
4
4
4

Oddzwonienie
Oddzwonienie kasowanie
Ukrycie numeru
Pokazywanie numeru

4
4

*0

4
4

4
4

*58
#58

X

4
4

4
4

*86
#86

X
X

Przyporz¹dkowanie
numeru

4

*41

X

Do³¹czenie dzwonienia w³.
Do³¹czenie dzwonienia wy³.

4
4

*81
#81

X
X

W³¹czenie dzwonka
Wy³¹czenie dzwonka

4
4

4
4

*98
#98

X
X

Grupa zbiorcza - w³.
Grupa zbiorcza - wy³.

4
4

4
4

*85
#85

X
X

W³¹cznik
Wy³¹cznik

4
4

*90
#90

X
X

Flesz w liniê

4

*51

X

Oprogramowanie
klawiszy

4

*91

4
4
4

*66
#66
*93

Blokowanie aparatu
Odblokowanie aparatu
Programowanie kodu
blokady

4
4

Ksi¹¿ka telefoniczna

4

Przesy³anie danych

X
X

X
*42

1.
2.
3.
w dialogu przez menu serwisowe za pomoc¹
Funkcje
klawisze
(=informacje na wywietfunklaczu)

cyjnych
.RG
(programowalnych)
0HQX6HUZ

Wprowadzenie terminu
Kasowanie terminu

4
4

*46
#46

X
X

Zezwolenie na otwarcie
drzwi - w³.
Zezwolenie na otwarcie
drzwi - wy³.

4

*89

X

4

#89

X

Otwieranie drzwi

4

*61

X

4

*59

X

Przejêcie rozmowy

4

Przejêcie rozmowy do
abonenta
Grupa przejmowania
rozmów
Przejêcie rozmowy

4
4

4

*57

X

Przen. miasto w³.
Przen. miasto wy³.

4
4

4
4

*64
#64

X

Przeniesienie dzw. - w³.
dla wszystkich rozmów
tylko dla rozmów zewn.
tylko dla rozmów wewn.
przeniesienie dzw. - wy³.

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

*1
*11
*12
*13
#1

X
X
X
X

4

*63

X

Przekazanie rozmowy na
³¹cze
Powtórne wybieranie

4

(X)

Liczba rozmów

X

Centralny kod blokuj¹cy

4
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Napisy i symbole na wywietlaczu
Napisy na wywietlaczu
7. Wiersz
....................

....................
8. Wiersz

 Bie¿¹ca data i czas w stanie spoczynku
 Abonent wywo³uj¹cy ("numer" lub
"nazwisko")
 Zachêta (np. "Proszê wybieraæ)
 Potwierdzenie (np. "Oddzwoni")
 W³¹czona funkcja (np. "do: Nowak")
 Koszt po³¹czenia

 Funkcje, które mo¿esz w³¹czyæ, np.
"Konferencja?"

Symbole na wywietlaczu
.........
................... >

Je¿eli ten znak pojawi siê z prawej strony w
ostatnim wierszu wywietlacza, wówczas
oferowany jest wybór dalszych funkcji.
Mo¿esz je przegl¹daæ klawiszami dalej
i wstecz
.

.........
.......... ?

Je¿eli na koñcu funkcji znajduje siê znak
zapytania, wówczas funkcjê tê mo¿esz
uruchomiæ poprzez naciniêcie klawisza
dialogowego
.

.........:
................... .

Je¿eli tekst zakoñczony jest dwukropkiem,
musisz wprowadziæ dane z klawiatury (np.
numer telefonu).

Objanienia symboli
Symbol

Znaczenie
Podnie s³uchawkê.

Rozmawiaj.

Od³ó¿ s³uchawkê.

Wybierz numer abonenta lub kod.

2 4

Nacinij klawisze.

Nacinij klawisz.
Nacinij podwietlony klawisz.
Nacinij klawisz z migaj¹c¹ diod¹.

Postêpuj wed³ug wskazówek!
Nacinij klawisz dialogowy "Tak", funkcja
bêdzie potwierdzona, wprowadzona lub
wykonana.

Postêpuj wed³ug wskazówek!
Nacinij klawisz "Dalej" lub "Wstecz".

(‘ 12)

Odsy³acz do dodatkowych informacji na
innej stronie.
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Klawiatura notatnika elektronicznego ENB
Cyfry wprowadzaj przy pomocy klawiatury
numerycznej: litery i znaki specjalne
wprowadzaj przy u¿yciu klawiatury
alfanumerycznej.

EDIT

Otwórz notatnik; wprowad nowe dane/
informacje lub zmieñ istniej¹ce.

CARD

Odczytanie wprowadzonych danych,
informacje dodatkowe dla nazwy
zaznaczonej kursorem.

MENU

Przywo³aj menu, pokazane zostan¹
specjalne funkcje notatnika.

END

Zamknij notatnik, nowe ew. zmienione dane
zostan¹ zmienione.

DIAL

Wybierz wprowadzony numer.

DEL.

Usuñ nazwê wraz z przypisanymi
informacjami.

ALT

Wprowad znak specjalny z górnego rzêdu
klawiatury; "prze³¹cznik" (Alteration).

Powrót, wybierz/zaznacz nowy, wzgl.
nastêpny wiersz, wybierz wprowadzony
numer.

Kursor w dó³; wyró¿nienie na wywietlaczu
(podkrelenie lub czarny kwadrat na
pocz¹tku wiersza) przesuñ w dó³.

Kursor w górê; wyró¿nienie na
wywietlaczu (podkrelenie lub czarny
kwadrat na pocz¹tku wiersza) przesuñ w
górê.

Kursor w lewo; wyró¿nienie na
wywietlaczu przesuñ w lewo.

Kursor w prawo; wyró¿nienie na
wywietlaczu przesuñ w prawo.

Usuñ ostatni wprowadzony znak.

Prze³¹cz na du¿e lub ma³e litery.
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Odbieranie rozmów
Odebranie rozmowy
Twój aparat dzwoni - zwróæ uwagê
na wywietlacz!
Podnie s³uchawkê.

Rozmawiaj.

G³one s³uchanie
Podczas rozmowy przez s³uchawkê mo¿esz
czasowo w³¹czyæ g³onik, aby umo¿liwiæ
innej osobie w pomieszczeniu
przys³uchiwanie siê rozmowie.
G³onik

W³¹czenie g³onika:
Nacinij klawisz "G³onik", zapali siê LED

G³onik

Wy³¹czenie g³onika:
Nacinij klawisz "G³onik", LED zganie.

G³one mówienie
Twój aparat dzwoni - zwróæ uwagê
na wywietlacz!
Nacinij klawisz "G³onik", zapali siê LED.

G³onik

G³one mówienie podczas rozmowy
Podczas rozmowy przez s³uchawkê mo¿esz
w³¹czyæ g³one mówienie.
Nacinij i przytrzymaj klawisz "G³onik".

G³onik

L

Od³ó¿ s³uchawkê, zwolnij teraz klawisz
"G³onik" i rozmawiaj.

Przejêcie rozmowy
Rozmowê do innych abonentów mo¿esz
przej¹æ na swój aparat. Mo¿esz to zrobiæ
równie¿ podczas rozmowy.
Podnie s³uchawkê.

Nacinij klawisz z migaj¹c¹ diod¹.

Nazwisko

lub
Wprowad kod funkcji "przejêcie rozmowy
do abonenta" i numer dzwoni¹cego aparatu.

5 9

Rozmawiaj.

Odpowied przez interkom
S³ychaæ ton ostrzegawczy i g³os osoby, która
aktywowa³a funkcjê interkomu. Mo¿esz jej
odpowiedzieæ (Odpowied przez interkom).
Podnie s³uchawkê.
lub
Potwierd "mikrofon w³.?".
lub
Mikrofon w³./

W³¹czenie mikrofonu: Nacinij
podwietlony klawisz "Mikrofon w³./wy³/",
zapali siê LED.

Je¿eli jest udostêpniona funkcja
"odpowied przez interkom", to
mo¿esz odpowiedzieæ poprzez
funkcjê "G³one mówienie".

17
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Wybieranie numeru
Po³¹czenie wewnêtrzne
Podnie s³uchawkê.

Intern

Nacinij klawisz "Wewnêtrzny".

Wybierz numer abonenta wewnêtrznego.

Po³¹czenie zewnêtrzne
Podnie s³uchawkê.

Wybierz numer abonenta zewnêtrznego.

Mo¿esz tak¿e wybraæ numer bez
podnoszenia s³uchawki. Po
pierwszej cyfrze zostaje
automatycznie w³¹czony G³onik.
Je¿eli rozmówca zg³osi siê, mo¿esz
rozmawiaæ przez s³uchawkê po jej
podniesieniu lub przez g³onik.
Kiedy rozmówca nie zg³asza siê lub
jest zajêty, nacinij klawisz "G³onik".
Twój system mo¿e byæ tak
zaprogramowany, ¿e w celu
uzyskania po³¹czenia z abonentem
wewnêtrznym wystarczy wybraæ
jego numer. W celu uzyskania
po³¹czenia z abonentem
zewnêtrznym trzeba wykrêciæ kod
zajêcia linii zewnêtrznej (np. trzeba
wykrêciæ
) lub Linia
przed wybieraniem.

Ustawienia
Ustawienie g³onoci
Podczas rozmowy przez s³uchawkê, podczas
g³onego s³uchania lub mówienia.
lub

Nacinij klawisz.

lub

Zmieniaj g³onoæ.

Potwierd - ustawienia zostan¹
zaprogramowane.

Ustawienie g³onoci sygna³u dzwonienia/barwy
sygna³u dzwonienia/dopasowanie funkcji g³onego
mówienia do akustyki pomieszczenia
Aparat znajduje siê w stanie spoczynku.
lub

Nacinij klawisz.

Przegl¹daj menu do momentu pojawienia
siê ¿¹danej funkcji i potwierd j¹.

lub

Zmieñ ustawienie.

Potwierd - ustawienia zostan¹
zaprogramowane.

19
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Programowanie wolnych klawiszy
Na wolnych klawiszach aparatu
systemowego jak równie¿ na przystawce
mo¿esz programowaæ dowolne numery,
które bêdzie mo¿na wybraæ poprzez
wybieranie skrócone (‘ 24), oraz funkcje.
Nacinij klawisz Menu Serw.; zapali siê
LED.

Menu Serw.

Przegl¹daj menu do momentu pojawienia
siê *91 oprogramowanie klawiszy? i
potwierd funkcjê.
lub

9 1

Wprowad kod funkcji "oprogramowanie
klawiszy.

Wybierz ¿¹dany klawisz i nacinij go.

Od tej chwili postêpuj wed³ug wskazówek
na wywietlaczu!

Wa¿ne Funkcje
Powtórne wybieranie
Ostatnie trzy wybrane numery zewnêtrzne
zostaj¹ automatycznie zapamiêtane.
Wybieranie zapamiêtanego numeru:
Nacinij klawisz "Powtórne wybieranie" =
odczyt i automatyczne wybranie ostatnio
wybranego numeru.
Nacinij 2 razy klawisz "Powtórne
wybieranie" = wybranie drugiego ostatnio
wybieranego numeru.
Nacinij 3 razy klawisz "Powtórne
wybieranie" = wybranie trzeciego ostatnio
wybieranego numeru.

Powt. wyb.

lub
Powt. wyb.

Nacinij klawisz "Powtórne wybieranie".

Numer, który ma byæ powtórnie wybrany
pokazywany jest przez 2 sekundy. Potwierd
"przegl¹danie?", aby przejæ do nastêpnego
z trzech ostatnio wybieranych numerów.
Od tej chwili postêpuj wed³ug wskazówek
na wywietlaczu!

Wy³¹czanie/w³¹czanie mikrofonu
Mo¿esz czasowo wy³¹czyæ mikrofon.
Wy³¹czanie mikrofonu podczas rozmowy:
Mikrofon w³./

Nacinij klawisz "Mikrofon w³./wy³."; zapali
siê LED.
W³¹czanie mikrofonu:

Mikrofon w³./

Nacinij podwietlony klawisz "Mikrofon
w³./wy³."; LED zganie.

Roz³¹czanie
Roz³¹czenie po³¹czenia lub zakoñczenie
innego zadania.
Roz³¹czanie

Nacinij przycisk "Roz³¹czenie". Rozmowa
zostanie roz³¹czona lub funkcja zostanie
zakoñczona.
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Konsultacja
Prowadzisz rozmowê i chcesz zasiêgn¹æ
informacji u kolegi. Czekaj¹cy rozmówca nie
powinien s³yszeæ rozmowy.
Potwierd "Konsultacja?". Pierwszy
rozmówca czeka.

Wybierz numer innego abonenta
(po³¹czenie wewnêtrzne/zewnêtrzne ‘ 18).

Prowad konsultacjê.

Zakoñczenie konsultacji: potwierd
"zakoñczyæ i powróciæ?" i prowad dalej
pierwsz¹ rozmowê.
Je¿eli masz zaprogramowany
numer abonenta, z którym chcesz
przeprowadziæ konsultacjê, mo¿esz
wybraæ go poprzez naciniêcie
odpowiedniego klawisza. Kiedy
po³¹czenie jest zajête, gdy abonent
nie zg³asza siê, potwierd "powróciæ
do oczekuj¹cego?".

Przekazanie rozmowy
Prowadzisz rozmowê, Twój rozmówca
chcia³by rozmawiaæ z innym abonentem,
wówczas mo¿esz przekazaæ mu rozmowê.
Potwierd "Konsultacja?". Pierwszy
rozmówca czeka.

Wybierz numer innego abonenta
(po³¹czenie wewnêtrzne/zewnêtrzne ‘ 18).

Albo przed zg³oszeniem siê wewnêtrznego
abonenta, albo dopiero, gdy siê
wewnêtrzny/zewnêtrzny abonent zg³osi:
od³o¿yæ s³uchawkê.
lub

Przegl¹daj a¿ do momentu pojawienia siê
"Przejêcie" po czym potwierd
(niekoniecznie zanim abonent zewnêtrzny
siê zg³osi).
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Oddzwonienie
¯¹dany wewnêtrzny abonent jest zajêty lub
nie zg³asza siê, wówczas pojawia siê na
wywietlaczu napis "oddzwonienie?".
Potwierd "Oddzwonienie?"; po³¹czenie
zostanie zakoñczone.
Centrala/abonent oddzwoni, jak tylko
abonent bêdzie wolny.
Odebranie oddzwonienia:
Twój aparat dzwoni - zwróæ uwagê
na wywietlacz!
Podnie s³uchawkê - ¿¹dany abonent jest
wywo³any.

Oddzwonienia bêd¹ dot¹d
powtarzane, a¿ po³¹czenie zostanie
zestawione lub oddzwonienie
zostanie anulowane. Mo¿na
zaprogramowaæ maks. 2
oddzwonienia, jak równie¿ aparat
mo¿e byæ celem maks. 2
oddzwonieñ. Nastêpne
oddzwonienia bêd¹ ignorowane.
Kasowanie oddzwonieñ:
Przegl¹daj a¿ do momentu pojawienia siê
Oddzwonienie?, po czym potwierd.
lub

#

5 8

Wprowad kod funkcji "Oddzwonienie".
Od tej chwili postêpuj wed³ug wskazówek
na wywietlaczu)!

Wybór celu
Przy pomocy aparatu lub przystawki mo¿esz
wybieraæ numery jednym naciniêciem
klawisza (programowanie klawisza, ‘ 20).
Nazwa

Nacinij klawisz abonenta.

Przeniesienie dzwonienia
W³¹czenie:
Przegl¹daj a¿ do momentu pojawienia siê
W³. przeniesienia?, po czym potwierd.
lub

1

Wybierz * 1.

lub

1 1

Wybierz * 1 1
(wewnêtrzne i zewnêtrzne dzwonienia
zostan¹ przeniesione)

lub

1 2

Wybierz * 1 2
(tylko zewnêtrzne dzwonienia zostan¹
przeniesione)

lub

1 3

Wybierz * 1 3
(tylko wewnêtrzne dzwonienia zostan¹
przeniesione)

Od tej chwili postêpuj wed³ug wskazówek
na wywietlaczu)!

W zale¿noci od oprogramowania
systemu, przed wybraniem numeru
zewnêtrznego mo¿e byæ konieczne
wybranie numeru kierunkowego.
Wy³¹czenie:
Przegl¹daj a¿ do momentu pojawienia siê
Wy³. przeniesienia?, po czym potwierd.
lub

# 1

Wybier # 1.
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Notatnik elektroniczny
Wprowadzanie nazw, numerów, funkcji i informacji
dodatkowych
Przed zmianami wyszukaj nazwê.
EDIT

Nacinij klawisz "EDIT".
Zwróæ uwagê na wiersz 6 wywietlacza!

lub
MENÜ

Nacinij przycisk MENU,
potwierd Nowe dane przyciskiem Return.

Wprowad dane.

Przeskocz do nastêpnego wiersza
klawiszem "Return". Zwróæ uwagê na wiersz
6!

ENDE

Zaprogramuj wprowadzone dane lub czekaj
(po 10 minutach nast¹pi automatyczne
zapisanie danych).

Wyszukiwanie nazw, wybieranie numerów,
przywo³ywanie informacji
Wprowad nazwê.

WAHL
lub

Nacinij klawisz "Wahl" lub "Return":
Numer zostanie wybrany.

lub
KARTE
ENDE

Nacinij klawisz "Karte":
Przywo³ane zostan¹ informacje.
Zakoñcz proces naciskaj¹c klawisz "Ende".

Przywo³anie g³ównego menu notatnika
MENÜ

Nacinij klawisz "Menu".

Wyró¿nij ¿¹dan¹ funkcjê.
Zwróæ uwagê na wiersz 6!

lub

Usuwanie danych
Usuwanie pojedynczych danych:
Wyszukaj nazwê (patrz wy¿ej).
LÖSCH

Nacinij klawisz LÖSCH;
Zwróæ uwagê na wiersz 6!
Usuniêcie wszystkich danych:
Przy u¿yciu menu g³ównego (patrz wy¿ej).
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Znaczenie funkcji
Poni¿ej zosta³y w skrócie opisane wszelkie mo¿liwe funkcje (patrz tak¿e
‘ 9).
To, jakich funkcji mo¿esz u¿ywaæ, zale¿ne jest od indywidualnych
uprawnieñ i konfiguracji systemu.
Babyphone (monitoring pomieszczenia)
Mo¿esz s³uchaæ, co siê dzieje w innym pomieszczeniu.
Blokowanie aparatu
Mo¿esz zablokowaæ swój aparat,aby zapobiec u¿ywania go przez
innych w czasie Twojej nieobecnoci.
Blokowanie telefonu
Mo¿esz zablokowaæ swój aparat, w celu zapobie¿enia u¿ywania go przez
innych w czasie Twojej nieobecnoci. Kod blokowania mo¿e byæ
zaprogramowany przez u¿ytkownika.
Centralny kod blokuj¹cy
Mo¿esz zablokowaæ/odblokowaæ inne telefony przed niepo¿¹danym
u¿yciem.
Ciche powiadamianie
Mo¿na w³¹czyæ/wy³¹czyæ sygnalizacjê akustyczn¹, pozostanie optyczna
sygnalizacja na wywietlaczu lub klawiszu.
DISA (Direct Inward System Access)
Mo¿esz z zewn¹trz osi¹gaæ wewnêtrznych abonentów lub aktywowaæ
funkcje.
Do³¹czenie dzwonienia
Sygnalizacja wywo³añ do abonenta, który ma np. zajêty numer lub jest
nieobecny, na innym aparacie, w celu umo¿liwienia odebrania rozmów do
niego.
Dystrybucja po³¹czeñ
Funkcja ta umo¿liwia rozdzielanie po³¹czeñ wewn¹trz grupy. Wywo³anie
przychodz¹ce
zostanie przydzielone agentowi posiadaj¹cemu najwiêkszy czas przerwy.
 Przy rozpoczêciu pracy nale¿y siê do systemu zalogowaæ(wylogowaæ).
 W trakcie pracy mo¿na byæ dostêpny(niedostêpny) np. w czasie trwania
przerwy obiadowej.
 Je¿eli po ostatniej rozmowie jest wymagany pewien czas, mo¿na
w³¹czyæ/wy³¹czyæ czas opracowania rozmowy.
 Dla funkcji dystrybucji po³¹czeñ istnieje mo¿liwoæ prze³¹czenia w tryb
pracy nocnej, ustawienia te s¹ niezale¿ne od ustawieñ systemowych
trybu pracy nocnej.
 Mo¿esz sprawdziæ iloæ rozmów oczekuj¹cych do zespo³u.
Flesz na linii
W celu korzystania z funkcji takich jak np. konsultacja równie¿ na liniach
przychodz¹cych analogowych, nale¿y przed wybraniem numeru wys³aæ
sygna³ w liniê.
Funkcje dedykowane
W³¹czenie/wy³¹czenie funkcji dla innych telefonów.

Gor¹ca linia (automatyczne po³¹czenie)
Mo¿esz skonfigurowaæ tak swój telefon, ¿e po podniesieniu s³uchawki,
natychmiast lub po pewnym czasie, zostanie zestawione po³¹czenie do
ustalonego numeru.
Identyfikacja z³oliwych po³¹czeñ (mo¿liwe jeli operator realizuje tê
us³ugê)
Umo¿liwienie identyfikacji numeru abonenta z³oliwie do nas
dzwoni¹cego.
Interkom (tylko dla abonentów posiadaj¹cych aparat z wywietlaczem)
Zwrócenie siê do abonenta poprzez g³onik w jego aparacie.
Kasowanie aktywowanych funkcji
Kasowanie uaktywnionych funkcji.
Kasowanie komunikatów o b³êdach
Je¿eli przy po³¹czeniu zewnêtrznym zostanie przekroczony okrelony
przedzia³ czasu, na wywietlaczu pojawi siê odpowiedni tekst.
Kod projektu
Przypisanie rozmów do danego projektu lub klienta.
Konferencja (5 uczestników)
Do³¹czenie kolejnych abonentów do rozmowy.
Konsultacja
Mo¿esz podczas prowadzonej rozmowy po³¹czyæ siê z innym abonentem.
Koszt rozmowy
Wskazanie ³¹cznego kosztu rozmowy dla wskazanego aparatu. Przycisk
Sprawdzenie kosztu powoduje wskazanie/odpytanie kosztu po³¹czeñ.
Ksi¹¿ka telefoniczna
Je¿eli administrator przydzieli³ nazwê przynajnmiej dla jednego abonenta
lub numeru telefonu, mo¿na wykorzystaæ do wybierania wewnêtrzn¹
ksi¹¿kê telefoniczn¹.
Lista dzwoni¹cych
Po³¹czenia nieodebrane s¹ zapamiêtane, mog¹ byæ przez Ciebie odpytane
w póniejszym czasie. Dla po³¹czeñ zewnêtrznych wymagana jest
przezentacja numeru abonenta wywo³uj¹cego.
Meldowanie s³uchawki
Aby zameldowaæ s³uchawkê systemu Cordless nale¿y ustawiæ centralê w
tryb gotowoci do meldowania.
Mikrofon - w³¹czenie i wy³¹czenie
Wy³¹czenie mikrofonu w s³uchawce w celu np. przeprowadzenia
konsultacji z koleg¹, który stoi obok, tak aby abonent, z którym
rozmawiamy nie s³ysza³ nas.
Numer zbiorowy (Wywo³anie grupowe)
Je¿eli nale¿¹ Pañstwo do grupy abonentów, która jest osi¹galna pod
jednym numerem jako numer zbiorowy/grupa wywo³ania grupowego, to
mo¿ecie Pañstwo w³¹czyæ i wy³¹czyæ siê do grupy. Rozmowy skierowane
do numeru zbiorowego/grupy wywo³ania grupowego nie s¹
sygnalizowane na aparacie, który wy³¹czy³ siê z grupy.
Numer zbiorowy = aparaty dzwoni¹ jeden po drugim.
Wywo³anie grupowe = wszystkie aparaty dzwoni¹ jednoczenie.
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Oddzwonienie
Jeli abonent, do którego dzwonisz rozmawia lub nie zg³asza siê, to
mo¿esz uaktywniæ automatyczne oddzwonienie.
Odebranie pukania (drugiej rozmowy)
W trakcie rozmowy mo¿esz odebraæ drug¹ rozmowê. Pierwsza rozmowa
jest automatycznie parkowana.
Odpowied przez interkom
Je¿eli jest udostêpniona funkcja odpowiedzi przez interkom, wówczas nie
musisz podnosiæ s³uchawki, mo¿esz od razu rozmawiaæ.
Otwieranie drzwi
Mo¿esz otworzyæ drzwi za pomoc¹ swojego telefonu.
Parkowanie
Rozmowa mo¿e zostaæ zaparkowana i póniej kontynuowana z innego
aparatu.
Poszukiwanie osób
Je¿eli do centrali jest do³¹czony system przywo³awczy, mo¿esz
przywo³aæ szukan¹ osobê za pomoc¹ odbiornika osobistego (pagera).
Poszukiwany mo¿e podejæ do najbli¿szego telefonu i zameldowaæ siê.
Powtórne wybieranie
Ostatnie trzy wybrane numery zewnêtrzne zostaj¹ automatycznie
zapamiêtane i mo¿na je ponownie wybraæ poprzez naciniêcie klawisza.
Programowanie klawiszy
Na wolnych klawiszach aparatu systemowego jak równie¿ na przystawce
mo¿esz programowaæ dowolne numery, które bêdzie mo¿na wybraæ
poprzez wybieranie skrócone, oraz funkcje.
Przejêcie linii
Mo¿esz oddaæ abonentowi do dyspozycji niezajêt¹ liniê zewnêtrzn¹.
Przejêcie rozmowy (Przekazanie rozmowy)
Je¿eli Twój rozmówca zechce porozmawiaæ z innym abonentem, zadzwoñ
do niego i przeka¿ rozmowê.
Przejêcie rozmowy do abonenta/ w grupie
Mo¿esz odebraæ na swoim telefonie rozmowê skierowan¹ do innego
abonenta.
Przekazanie rozmowy na ³¹cze
Mo¿esz przej¹æ zawieszon¹ zewnêtrzn¹ rozmowê z przydzielonego ³¹cza.
Przeniesienie
Rozmowy przychodz¹ce podczas Twojej nieobecnoci mog¹ byæ
przekierowane pod inny numer wewnêtrzny lub zewnêtrzny.
Przesy³anie danych
Twój telefon mo¿e sterowaæ programy zainstalowane na komputerze
przy³¹czonym do telefonu. Przyk³adowe aplikacje to: oprogramowanie
hotelowe, centra informacyjne.
Przesy³anie tekstów informacyjnych (tylko dla aparatów systemowych)
Mo¿esz przes³aæ wczeniej zdefiniowany tekst na wywietlacz telefonu
innego abonenta.
Przyporz¹dkowanie numeru
Przed wybraniem numeru zewnêtrznego definiujemy numer, który pojawi
siê na wywietlaczu wywo³ywanego abonenta jako nasza identyfikacja.

Pukanie
Sygnalizowanie zajêtemu abonentowi, do którego dzwonimy, ¿e chcemy
siê z nim po³¹czyæ.
Rezerwacja linii
Mo¿esz zarezerwowaæ zajêt¹ obecnie zewnêtrzn¹ liniê miejsk¹.
Rozmowa przemienna
Mo¿esz prze³¹czaæ na przemian pomiêdzy dwiema rozmowami.
Tekst odpowiedzi
Dla po³¹czeñ wewnêtrznych mo¿na zdefiniowaæ tekst, który siê pojawi na
wywietlaczu telefonu abonenta wywo³uj¹cego. Mo¿na wprowadziæ liczby
jak np. czas, data.
Test aparatu
Automatyczny test telefonu.
Tryb pracy nocnej
Przeniesienie dzwonienia (np. po godzinach pracy) dla wszystkich rozmów
przychodz¹cych na jeden standardowy lub wczeniej zdefiniowany
numer.
Ukrycie w³asnego numeru przy dzwonieniu do abonenta zewnêtrznego
Gdy dzwonisz do abonenta zewnêtrznego mo¿esz ukryæ w³asny numer/
nazwê na wywietlaczu jego aparatu.
Wejcie na trzeciego
Wejcie na trzeciego w rozmowê, któr¹ prowadzi inny abonent; mo¿liwoæ
roz³¹czenia.
W³¹cznik
Dla w³¹czenia/wy³¹czenia wskazanego urz¹dzenia (np. przekanika).
Wprowadzenie terminu
Mo¿esz wprowadziæ jeden termin na nastêpne 24 godziny lub termin
powtarzaj¹cy siê codziennie.
Wybieranie dedykowane
Ustalenie po³¹czeñ dla innych telefonów.
Wybieranie skrócone z centralnej listy
Skrócone wybieranie numeru z centralnej listy, poprzez podanie kodu
funkcji i numeru porz¹dkowego na tej licie.
Wybieranie skrócone z listy indywidualnej
Mo¿na zapamiêtaæ dziesiêæ numerów na indywidualnej licie,
a nastêpnie wybraæ za pomoc¹ cyfr *0 do *9.
Wybieranie tonowe
Mo¿esz wysy³aæ sygna³y tonowe w liniê miejsk¹, np. w celu zdalnego
sterowania automatyczn¹ sekretark¹.
Zezwolenie na otwarcie drzwi
Mo¿esz zezwoliæ gociowi na otwarcie drzwi przy pomocy kodu.
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Numery skróconego wybierania
Tu mo¿esz umieciæ swoje w³asne lub centralne numery skróconego
wybierania. Na temat centralnej listy numerów wybierania skróconego
dowiedz siê u administratora systemu.

Numer
skróconego
wybierania

Firma/Nazwisko
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Je¿eli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat
swojego aparatu, zwróæ siê do administratora systemu.
Administrator ma do Pañstwa dyspozycji obszern¹
instrukcjê obs³ugi. Instrukcja ta zawiera opis aparatów
telefonicznych jak i funkcji systemu!
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Aparat spe³nia normy
89/336/EWG Elektromagnetische Verträglichkeit,
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Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung
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