GXP1625
Uporabniški priročnik

OSNOVNE LASTNOSTI TELEFONA
VZPOSTAVITEV KLICA
Uporaba slušalke:
Dvignite slušalko in izberite številko ali najprej izberite številko in nato dvignite slušalko.
Prostoročno:
Ob položeni slušalki izberite želeno številko in pritisnite tipko
Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:

.

Ob položeni slušalki izberite želeno številko in pritisnite tipko

.

Med klicem lahko s pritiskom na
tipko
ali
ali z dvigom
slušalke izmenično uporabljate
slušalko, naglavni komplet ali
telefonirate prostoročno.

SPREJEM KLICA
Uporaba slušalke:
Dvignite slušalko.
Prostoročno:
Pritisnite tipko
Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:
Pritisnite tipko

.

Če dohodnega klica ne želite
sprejeti, med pozivanjem pritisnite
na programsko tipko Zavrni.

ZAKLJUČEK KLICA
Uporaba slušalke:
Položite slušalko ali pritisnite programsko tipko Končaj klic.
Prostoročno:
Pritisnite
ali programsko tipko Končaj klic.
Uporaba poljubnega naglavnega kompleta:
Pritisnite

ali programsko tipko Končaj klic.

IZKLOP MIKROFONA
Med klicem pritisnite

.

Mikrofon se lahko izključi pri vseh načinih telefoniranja: s slušalko, naglavnim kompletom ali
prostoročno. Pri izključenem mikrofonu še vedno slišite vse druge udeležence. Če želite mikrofon
ponovno vključiti pritisnite

.

ZADRŽANJE IN POVRNITEV KLICA
1. Med klicem pritisnite tipko za čakanje
. Linijska tipka v tem primeru utripa zeleno.
2. Za povrnitev klica pritisnite ustrezno utripajočo tipko za linijo LINE .
LOKALNI KONFERENČNI KLICI
Vzpostavitev konference:
1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Nov klic vzpostavite tako, da pritisnete tipko

(aktivni klic se postavi na čakanje).

3. Vtipkajte številko tretjega udeleženca in pritisnite tipko

.

4. Ko se tretji udeleženec odzove, pritisnite tipko
, ali programsko tipko KONFERENČNI KLIC da
združite vse udeležence v konferenčno zvezo.
5. Konferenčni klic se zaključi, če pobudnik konference pritisne funkcijsko tipko KONČAJ KLIC, ali
položi slušalko.
SLEPA PREDAJA KLICA
1. Med klicem pritisnite tipko
(aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vnesite telefonsko številko, kateri želite predati klic.
3. Pritisnite programsko tipko PREDAJA ali tipko

, s tem zaključite predajo klica.

PREDAJA KLICA Z NAJAVO
1. Med klicem pritisnite tipko
(aktivni klic se postavi na čakanje).
2. Vnesite telefonsko številko, kateri želite predati klic in pritisnite tipko
.
3. Pritisnite tipko
ali pritisnite programsko tipko PREDAJA. S tem zaključite predajo klica.

Če je številka kateri želite predati klic
zasedena, lahko prvotni klic ponovno
prevzamete s pritiskom na utripajočo
linijsko tipko.
PONOVNO IZBIRANJE
Pritisnite programsko tipko PONOVI KLIC ali tipko
številke.

za ponovno izbiranje zadnje izbrane

NE MOTI
V stanju mirovanja pritisnite tipko
. Na zaslonu se prikaže znak za vklopljeno funkcijo
Funkcijo NE MOTI izklopite s ponovnim pritiskom tipke
.
SEZNAMI KLICEV
Sezname klicev lahko v stanju mirovanja prikličete s pritiskom navigacijskih tipk:

.

 LEVA - vas vrača po meniju nazaj 
 GOR - neodgovorjeni klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko) 
 DOL - klicane številke (za več info. pritisnite sredinsko tipko) 
 DESNO - sprejeti klici (za več info. pritisnite sredinsko tipko) 
Iz tega menija pregleda klicev lahko številko pokličete tako, da enostavno pritisnete tipko
in dvignete slušalko.
NASTAVLJANJE JAKOSTI
V stanju mirovanja uporabite tipko
pogovorom s to tipko lahko prilagodite glasnost klica.

za nastavljanje glasnosti zvonjenja. Med

Navodila za preusmeritev klicev in uporabo ostalih telefonskih funkcij so na voljo na spletni strani:

https://www.t-2.net/uporaba-telefonskih-funkcij

