Používanie náhlavnej súpravy (Headset)
alebo reproduktora hlasitého odposluchu
(Speaker)
1)

Pre zapnutie/vypnutie Speakera použite

Ukončite hovor stlačením
programovateľného soft tlačidla
Zavesiť/„END“ alebo zaveste slúchadlo.

2)

tlačidlo
Po pripojení náhlavnej súpravy použite pre

Podržanie a opätovné vyvolanie
hovoru („Hold/Resume“)

obsluhu tlačidlo “Headset”

1)

Uskutočnenie hovoru
1)

2)
3)

Zdvihnite slúchadlo/zapnite reproduktor
SPEAKER/Headset alebo stlačte tlačidlo pre
výber linky (ktoré zaktivuje hlasitý
odposluch) alebo stlačte programovateľné
tlačidlo pre funkciu NEW CALL – Nový
hovor.
Zaznie oznamovací tón a LED dióda tlačidla
primárnej linky (Linka 1) sa rozsvieti.
Ak chcete, môžete si vybrať inú linku, cez
ktorú budete volať stlačením tlačidla
príslušnej linky (alternatívny SIP účet).
Zadajte telefónne číslo.
Stlačte tlačidlo SEND alebo stlačte
programovateľné tlačidlo s funkciou
Vytočiť/“DIAL”.

Grandstream IP telefóny
produktovej rady GXP

4)
5)

Užívateľská príručka

REDIAL – opätovné vytočenie čísla

Základné telefónne operácie

1)
2)

Detailné informácie nájdete v Užívateľskom
manuáli, ktorého aktuálna verzia sa
nachádza na www.grandstream.com

Zdvihnite slúchadlo
Stlačte tlačidlo SEND alebo stlačte
programovateľné soft tlačidlo s funkciou
REDIAL (OpäťVytoč).
Pozn.: Pri funkcii Redial telefón použije pre hovor
ten istý SIP účet, ako bol použitý pri predošlom
hovore.

Odpovedanie na prichádzajúce hovory

Reprodukcia alebo distribúcia tohto
dokumentu alebo jeho časti v akejkoľvek
forme, akýmikoľvek prostriedkami
(elektronickými alebo tlačovými) za
akýmkoľvek účelom bez výslovného
písomného súhlasu spoločnosti
Grandstream Networks Inc., je zakázaná.
Výrobca si vyhradzuje právo meniť a
zasahovať do tohto dokumentu bez
predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu
verziu tejto príručky nájdete na
www.grandstream.com

Ukončenie hovoru

Jeden prichádzajúci hovor:
1) Odpovedzte na hovor zdvihnutím
slúchadla/zapnutím Speakera/zdvihnutím
cez Headset/alebo stlačením príslušného
tlačidla LINKY.
Viaceré prichádzajúce hovory:
1) V prípade, že je na linke druhý čakajúci
prichádzajúci hovor, užívateľ bude počuť tón
čakajúceho hovoru.
2) Ďalšia dostupná linka sa rozsvieti na
červeno.
3) Odpovedzte na prichádzajúci hovor
stlačením príslušného tlačidla linky.
4) Aktuálny hovor bude podržaný.
5) Prepínať medzi hovormi môžete pomocou
linkových tlačidiel.

2)

Podržanie hovoru („HOLD“): stlačením
tlačidla HOLD podržíte hovor.
Opätovné vyvolanie podržaného hovoru
(„Resume“): stlačte príslušné blikajúce
linkové tlačidlo.

Prepojenie hovoru („TRANSFER“)
Predpokladajme, že máte nadviazaný hovor,
ktorý chcete prepojiť na iného účastníka:
Prepojenie bez zavolania/Blind Transfer:
1) Stlačte tlačidlo TRANSFER (resp.
TRNF)
2) Zadajte číslo a stlačte tlačidlo SEND,
čím prebehne prepojenie hovoru.
Prepojenie so zavolaním/Attended Transfer:
1) Stlačte tlačidlo inej voľnej linky,
nadviažte hovor s účastníkom, na
ktorého chcete prepájať hovor. Hovor,
ktorý čaká na prepojenie bude na prvej
linke automaticky podržaný.
2) V priebehu hovoru s účastníkom, na
ktorého chcete prepájať podržaný hovor,
stlačte tlačidlo TRANSFER a následne
tlačidlo linky, na ktorej čaká podržaný
hovor na prepojenie.
3) Na displeji sa objaví hláška: Transfer
prebehol úspešne („Transfer
Successful“). Potom zaveste slúchadlo.

3-stranná konferencia
Začatie konferenčného hovoru:
Predpokladajme, že máte nadviazaný hovor
a chcete pridať tretieho účastníka do 3strannej konferencie.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Podržte prvý hovor (Hold)
Stlačte tlačidlo inej linky pre nadviazanie
hovoru s tretím účastníkom
Prepnite na správny účet, cez ktorý
chcete volať
Zadajte číslo a stlačte SEND
Keď je hovor s tretím účastníkom
nadviazaný, stlačte tlačidlo CONF
Stlačte linkové tlačidlo tej linky, cez
ktorú sa chcete pripojiť ku konferencii.

Zrušenie konferenčného hovoru:
1) Ak sa po stlačení tlačidla CONF
rozhodnete zrušiť konferenciu, tlačte
opäť tlačidlo CONF alebo tlačidlo
pôvodnej linky, čím opätovne vyvoláte
klasickú dvoj-strannú komunikáciu.
Ukončenie konferenčného hovoru:
1) Stlačte tlačidlo HOLD pre ukončenie
konferenčného hovoru, čím podržíte
všetkých účastníkov
2) Ak chcete hovoriť s niektorým
z účastníkov individuálne, vyberte
príslušné blikajúce tlačidlo linky, na
ktorom je podržaný hovor.
Pozn.: Konferencia bude ukončená pre
všetkých troch účastníkov ak iniciátor
konferencie (ten ktorý začal konferenciu)
zavesí.

Správy v odkazovači
Na správu v odkazovači upozorňuje na
červeno blikajúca LED dióda MWI –
Message Waiting Indicator na telefóne.
1) Pre vypočutie odkazu stlačte tlačidlo
MSG. Ďalej bude užívateľa procesom
vypočutia správy sprevádzať
interaktívne IVR menu.
2) Stlačte tlačidlo príslušnej linky, ktorej
odkazy si chcete vypočuť.
Pozn.: Každý účet (linka) si vyžaduje, aby
mal nakonfigurované číslo portálu hlasovej
pošty v poli ID užívateľa hlasovej pošty
(„voicemail user ID“).

MUTE/ DELETE
1)

Stlačte tlačidlo MUTE pre
vypnutie/zapnutie mikrofónu slúchadla.
2) Indikátor statusu linky na displeji zobrazí
informáciu, či je mikrofón vypnutý:
„LINEx: MUTE“ alebo zapnutý: „LINEx:
SPEAKING“.
Pozn.: Stlačením tlačidla MUTE môžete
odmietnuť prichádzajúci hovor. Tlačidlo
MUTE slúži tiež ako kláves pre mazanie, keď
užívateľ chce zmazať zadané číslice.

Nastavenie hlasitosti
Pre nastavenie hlasitosti vyzváňania použite
šípky hore/dolu keď je telefón v kľude (t. j.
keď neprebieha hovor a zobrazuje sa
základná obrazovka na displeji).
Počas hovoru použite šípky hore/dolu pre
nastavenie hlasitosti hovoru.

