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I. Digitální telefony 
 

Digitální telefony jsou vysoce komfortní a výkonné přístroje určené pro uživatele 
s nejvyššími nároky na pohodlí jejich telefonní komunikace.  

Tento návod je určen pro první seznámení s Vaším digitálním telefonem. 
Prosíme, abyste si nalezli trochu času a návod si podrobně přečetli. Je na Vás zvážit, 
které funkce jsou užitečné pro Vaši práci. 

 
Digitální telefon M760 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým 
ovládáním, které je umožněno: 

- abecední klávesnicí, 
- zobrazováním identifikace volajícího ve spojení s osobním adresářem se 100 

pozicemi, 
- pamětí příchozích volání, 
- indikátorem příchozích volání a zpráv, 
- skupinou 20 programovatelných tlačítek, 
- displejem s 5 interaktivními tlačítky. 

Poznámka: Dostupnost některých funkcí může záviset na konfiguraci telefonní 
ústředny. 
 

 

Mikrotelefon 

Tlačítka volby 

Abecední klávesnice 

Kryt klávesnice 

Displej 

Indikátor volání 

Interaktivní tlačítka 

Programovatelná tlačítka 

Mikrofon 
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1. Příslušenství telefonu 
K telefonnímu přístroji lze připojit náhlavní soupravu a přídavný modul s programovatelnými tlačítky. 

2. Doporučení a bezpečnost 
Přístroj nesmí být instalován do vlhkých místností. Teplota místnosti musí být v rozmezí 5 –45°C. 
Telefon je konstruovaný k připojení k pobočkovým ústřednám NORTEL NETWORKS M6500 IP 
PBX. Toto zařízení nesmí být připojeno do veřejné telefonní sítě. 
 

Interaktivní displej  je tvořen informačním řádkem a řádkem funkcí, které 
lze volit pomocí 5 interaktivních tlačítek. 
V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru jsou 
zobrazeny další informace, např indikace čísla volajícího. 
Programovatelná tlačítka se používají pro uložení: 
- telefonních čísel 
- často používaných funkcí 
Ikony u programovatelných tlačítek dovolují sledovat stav linek nebo 
naprogramovaných funkcí. Indikace jsou: 
- příchozí volání 
- čekající hovor 
- hovor nebo zapnutá funkce 
- volná linka nebo vypnutá funkce 

Písmenná kláv. slouží k zadávání textu a volby pomocí uložených 
jmen. 
 

Zelené tlačítko se používá pro: 
- přijetí příchozího volání v hlasitém režimu 
- volbu posledního volaného čísla nebo prohlížení posledních volaných čísel 
- volbu čísla ze seznamu. 

Červené tlačítko se používá pro: 
- přerušení vyzvánění příchozího volání 
- ukončení hovoru 
- zrušení volby při programování 
- uzamčení a odemčení přístroje (podržením stisknutého tlačítka) 

Tlačítko seznamu se používá k aktivaci funkcí seznamu: 
- volání čísla z osobní zkrácené volby 
- prohlížení a volání čísel ze seznamu posledních volání 

Tlačítko programování poskytuje tyto funkce: 
- PROGRAMMING: programování funkcí 
- CLEAR LOGS: Vymazání posledních volaných čísel a nepřijatých hovorů 
- DIRECT.MANAGEM: Vymazání soukromého adresáře 
- PRIVATE INFO: Informace o pobočce 
- RING: nastavení zvonění 
- DISPLAY: nastavení kontrastu displeje 

Mezi jednotlivými položkami menu programování se pohybuje tlačítky ∧ a ∨. 

Tlačítko reproduktoru  se používá: 
- v klidu k zapnutí nebo vypnutí funkce hlasitého příposlechu 
- k přijetí volání v hlasitém režimu 
- v průběhu hovoru z zapínání nebo vypínání hlasitého režimu 

Tlačítko vypnutí mikrofonu  slouží v průběhu hovoru k vypnutí mikrotelefonu, 
pokud nechcete, aby vás protější účastník slyšel. 
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 Tlačítko přepojování je během hovoru použito pro funkce přepojování. Pokud je 
pobočka v klidu slouží pro přímý přístup do hlasové pošty. 

Průvodce je tvořen 4 směrovými tlačítky a 1 potvrzovacím. 
- tlačítka ∧ a ∨ slouží k procházení položek menu 
- tlačítka < a > slouží k zobrazení přídavných informací o záznamu a k nastavení 

hlasitosti 
 
- tlačítko OK se používá pro potvrzení volby nebo vstup do položky menu. 

 

 Navolení státní linky    0 

 Volání pracoviště spojovatelky   9 

 

3. Zahájení programování nebo nastavení přístroje -  

 Stiskem tlačítka „PROG“ a tlačítka „OK“ otevřete programovací režim 
digitálního telefonu. Možnosti naprogramování jsou stručně vysvětleny v sekci IV. 

4. Displej a interaktivní klávesy 
Průzkum mezi uživateli ukázal, že pro jsou ně nejdůležitější dvě vlastnosti: 

a) Rychle bez složité orientace zjistit stav přístroje, lidově řečeno „co se děje“. 
b) Snadno poznat, které funkce může za daného stavu navolit a jak. 

Těmto zjištěním vychází vstříc hlavní ovládací prvek digitálního telefonu - displej 
s interaktivními klávesami.  

   Nedele 11 Listopad          13:57      
 telef. pick-up  funkce   jazyk   dalsi  
 

 
     

5. Informa ční řádek displeje 
Horní řádek displeje se nazývá Informační řádek a ukazuje v jakém stavu se 

nachází telefon. V klidovém stavu ukazuje datum a čas. 

Nedele 11 Listopad          13:57      

 

6. Interaktivní řádek displeje a s ním spojené klávesy 
 

Pět kláves pod displejem není opatřeno nápisy. Je to proto, že se funkce kláves 
mění podle toho, co zrovna s přístrojem děláme. Aktuální význam každé klávesy je 
napsán nad ní, na spodním řádku displeje. Spodní řádek displeje tak vlastně 
představuje nabídkové menu, ze kterého si vybíráte stiskem klávesy pod položkou 
menu.  
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telef. pick-up  funkce   jazyk      

     

Například stiskneme klávesu pod nápisem „jazyk “, displej se změní a ukáže 
další možnosti volby. 

VYBER KOMUNIKACNIHO JAZYKA 
English  Cesky   Slovak 

     

Stiskeneme klávesu pod nápisem „English “, navolíme tak angličtinu jako 
jazyk, kterým s námi bude telefon komunikovat. 

Místo ‘stiskneme klávesu pod nápisem „jazyk “ ‘ říkáme pro zjednodušení 
‘stiskneme klávesu „jazyk“ ’, v tomto návodu značíme použití interaktivních kláves 

orámovaným symbolem, např.: 
jazyk

 

Mohli bychom tedy zapsat nastavení češtiny místo angličtiny na Vašem přístroji 

jako stisknutí interaktivních kláves: 
Lang.

 
Cesky

. 

V dalším textu budeme uvádět postupy jak v názorné obrázkové formě, tak 
formou symbolů. Důležité je vědět, že význam tlačítka je dán nápisem na displeji nad 
ním a nikoli jeho umístěním. Je proto možné, že jednotlivé položky nabídky se na 
Vašem přístroji zobrazí nad jinou interaktivní klávesou nebo v jiném pořadí, než je 
nakresleno v tomto manuálu. Nemusíte se znepokojovat, důvodem je, že každý 
přístroj bývá individuálně nastaven, a proto některé nabídky na Vašem přístroji máte 
navíc, jiné nevidíte. 

7. Použití interaktivních kláves pro ovládání displeje 
Při použití interaktivních kláves se setkáte s různými názvy položek menu, 

některé z nich však mají stálý význam.  

Pokud je na výběr  více položek než pět, zobrazuje se pravá nebo na levá blikající 
šipka na poslední klávese: 

Predvol.  int.cis  pric.l.  vyzva   --> 

Ta ukazuje, že nabídka pokračuje a další volby se objeví po jejím stisku. Pokud je 
levá šipka nad klávesou, znamená to, že po jejím stisku se dostanete na první položku 
nabídky. 

Stálý význam má také položka menu 
dalsi

 pokud se objevuje v klidu nad 
pravou klávesou. Přítomnost nápisu Vám ukazuje, že informační řádek obsahuje více 

než jednu zprávu. Stiskem klávesy 
dalsi

 tak můžete listovat zprávami na 
displeji. S každou zprávou se také může změnit nabídka, a Vy tak můžete volit ty 
funkce, které se vztahují k právě zobrazené zprávě. 
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8. Programovatelná tlačítka 
Programovatelná tlačítka užitečnou součástí Vašeho telefonu. Dovolují Vám 

zautomatizovat nejčastěji prováděné kroky a uložit nejčastěji vytáčená čísla tak, že 
stačí jeden dotyk pro jejich vyvolání. Každé programovatelné tlačítko je navíc 
vybaveno kontrolkou, která v případě služby nebo funkce indikuje, zda je funkce 
aktivní nebo ne. Programovatelné tlačítko s kontrolkou může sloužit také k indikaci 
stavu jiného aparátu nebo linky. 

Programovatelná tlačítka označujeme v tomto manuálu symbolem 

 Sekretariát
, popiska odpovídá popisce na Vašem přístroji a obvykle 

ji ručně nadepíšete podle konkrétního naprogramování.  

Jak naprogramovat základní služby a funkce zjistíte v sekci IV., podrobnosti jsou 
rozvedeny v „Referenční příručce“.  

U přístroje se čtyřiceti programovatelnými tlačítky je jimi možno také volně psát 
textové zprávy a údaje při použití některých služeb. 

9. Podmínky provozu telefonu 
Jako každé kancelářské zařízení, může i digitální telefon pracovat pouze v 

podmínkách,  které nevykazují extrémy. Upozorňujeme Vás, že přístroj by měl být 
provozován v teplotách od 5° do 35°C a neměl by být dlouhodobě vystaven prudkému 
přímému slunci. Vlhkost prostředí, prašnost a otřesy prostředí by se měly pohybovat v 
hodnotách obvyklých pro kanceláře. Pokud se přístroj zašpiní, můžete jej umýt 
hadříkem, zásadně však nepoužívejte agresivní nebo obrušující čistící prostředky. 
Dbejte, aby do přístroje nenatekla voda ani jiné tekutiny. Pokud se tak stane, nechte 
přístroj nepřipojený vyschnout. 

 Jako každému elektronickému přístroji vadí Vašemu telefonu silné 
elektrostatické pole. Neumísťujte ho proto těsně vedle kopírek, laserových tiskáren 
nebo mobilních telefonů. Pokud se telefon nachází v blízkosti počítačového monitoru 
nebo TV obrazovky, může pří zapínání a vypínání těchto přístrojů dojít ke zmizení 
nebo pokažení nápisů na displeji. Jestliže se Vám toto stane, přístroj na chvilku 
vypojte a zapojte do telefonní zástrčky a posuňte jej dále od vyzařujícího přístroje. 

Uvnitř přístroje se nenacházejí žádné uživatelsky nastavitelné prvky, a proto 
přístroj nerozebírejte. Není možno zapojit dva digitální telefony na jednu přípojku, 
telefon rovněž nebude pracovat pokud ho zapojíte do běžné analogové telefonní 
zástrčky. V případě poruchy předejte přístroj do opravy servisnímu technikovi. 
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II.  Funkce přístroje během hovoru 
Tato kapitola Vám podá stručnější přehled nejčastěji používaných služeb Vašeho 

komfortního telefonu. Bude dobré, jestliže se před jejím přečtením seznámíte s 
ovládacími prvky Vaše aparátu v kapitole II. „Popis digitálního telefonu“. Podrobnosti 
a detailní popis možností získáte v dalších kapitolách. Funkce označené na konci 
hvězdičkou (*) nemusí být na Vašem přístroji dostupné, případně nemusí být 
implementovány na Vaší telefonní ústředně. 

A. Volání a příjem hovoru 

1. Vytáčení 
Před vytáčením nemusíte zvedat sluchátko ani přístroj zapínat. Stačím když 

začnete vyťukávat volané číslo na číselnici. Pokud zvednete sluchátko, nebo stisknete 

interaktivní klávesu 
telef.

 přejdete do režimu vytáčení: 

���� 
Predvol. int.cis  pric.l.  vyzva   --> 

 

tisnove  zamena  hl.posta operator --> 
 

jiny                               <-- 
 

Predvol.
  předvolení - můžete zadat volané číslo s možností opravy 

int.cis
  vnitřní volání jménem - můžete zadat první tři písmena volaného 

pobočkového účastníka, systém Vám nabídne všechny účastníky, kteří 
začínají na Vámi uvedený začátek slova (*) 

ext.cis
  volání jménem podle elektronického seznamu - můžete zadat první tři 

písmena volaného vnějšího účastníka, systém Vám nabídne všechny 
účastníky, kteří jsou zadáni v elektronickém telefonním seznamu a 
začínají na Vámi uvedený začátek slova (*) 

tisnove
  můžete vyvolat číslo tísňového volání, zadané  ve telefonní ústředně (*)  

hl.posta
  budete spojeni se systémem hlasové pošty (*)  

operator
  budete spojeni se spojovatelkou, pokud je její pracoviště v činnosti (*)  

2. Volání interního účastníka (pobočky) 
Vytočíte vnitřní účastnické číslo přímo na číselnici, předvolením nebo voláním 

jménem. Zavolat jiného účastníka můžete také stiskem naprogramovaného tlačítka s 

rychlou volbou, nebo dohledového tlačítka, např. 
 Sekretariát

.  
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Pokud je volaný účastník volný: 

NOVOTNY 440                      VOLNY 
<-start  redial  info 

 

<-start
  zrušení volání, nové vytáčení 

redial
  zpětné volání - volaný se nehlásí, chcete, aby Vás telefon upozornil, až 

se volaný dostaví a provede nějakou akci se svým telefonem, například, 
že bude telefonovat 

info
  informace - můžete zaslat volanému zprávu, kterou si bude moci 

přečíst na displeji svého digitálního telefonu; buďto si vyberete jednu z 
předdefinovaných zpráv nebo můžete napsat zprávu vlastní (*) 

Pokud má volaný účastník obsazeno: 

NOVOTNY 440                     
OBSAZENO 
<-start  redial  info 

 

<-start
  zrušení volání, nové vytáčení 

redial
  zpětné volání - volaný má obsazeno, chcete, aby Vás telefon upozornil, 

až volaný dokončí hovor 

info
  informace - můžete zaslat volanému zprávu, kterou si bude moci 

přečíst na displeji svého digitálního telefonu; buďto si vyberete jednu z 
předdefinovaných zpráv nebo můžete napsat zprávu vlastní (*) 

3. Volání do veřejné telefonní sítě 
Vytočíte vnější účastnické číslo přímo na číselnici nebo předvolením, 

nezapomeňte však, že před čísla veřejné telefonní sítě SPT Telecom musíte vytočit 
navíc číslo „0“, jako přestupný znak. Dále můžete použít číslo z Vaší osobní paměti 

stiskem   a číslice jedné z deseti pamětí. Také můžete vytočit číslo z centrální 
paměti zkráceného vytáčení pomocí kódu *7 a třímístné pozice v paměti. Můžete 

použít tlačítko  pro vytočení naposledy volaného čísla. Pokud je ústředna 
vybavena elektronickým telefonním seznamem a máte přístroj se 40 tlačítky můžete 
volat jménem. Je také možné použít rychlou jednodotykovou volbu 

 FÚ - Praha 10
. Je-li Váš systém propojen s jinými telefonními 

ústřednami, můžete navolit příčkový spoj: stiskněte 
telef.

, 
pric.l.

 a 
vyberte si z nabízených směrů.  
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Během vytáčení : 

0564484 
<-start  zapis 

 

<-start
  zrušení volání, nové vytáčení 

zapis
  zakončení vytáčení, slyšíte tón při sestavování spojení 

4. Příjem hovoru 
Jestliže Vás někdo volá, Váš přístroj vyzvání a Vy můžete převzít hovor. Buďto 

zvednete sluchátko, nebo stisknete tlačítko  pro hlasitý hovor. Jestliže jste 
tímto tlačítkem předem aktivovali automatický příjem hovorů, tak se vnitřní hovor po 
chvilce zvonění převezme v hlasitém režimu sám. Hovory vnější se nikdy 
nepřevezmou automaticky. 

Vyzvání hovor z pobočky: 

NOVOTNY 440  VAS VOLA 
        prelozit 

Vyzvání vnější hovor: 

STATNI  VAS VOLA 
        prelozit 

Pokud je Vaše telefonní ústředna připojena na ISDN, budete i pro vnější hovory 
vidět číslo, případně i jméno volajícího. Pro volání přicházejícím z příčkových směrů 
uvidíte název příslušného směru. 

prelozit
  pokud se rozhodnete, že hovor nechcete přijmout, stiskněte tuto 

klávesu a vytočte číslo pobočky, která by měla hovor převzít 

5. Informace při probíhajícím hovoru 
Během hovoru Vás displej informuje o probíhajícím spojení, vidíte volané číslo, 

případně identifikaci volajícího.  

8564456                       V 
CINNOSTI 
telef.  Predvol. ochrana  doba hov  --> 

 

<-start zapark.    cas     puvod    -->  
 

pomoc                               <-- 
 

doba hov
  po stisku se začne místo volaného čísla zobrazovat doba trvaní hovoru 

v případě odchozího volání uvidíte i průběžně zobrazený počet 
telefonních jednotek a tady i cenu hovoru, po navolení služby stiskněte 

navrat
 , abyste viděli původní nabídku(*)  

cas
  místo volaného čísla zobrazí aktuální datum a čas 
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6. Další operace během hovoru 
zapark.

  pokud chcete hovor přerušit a pokračovat v něm na jiném místě, 
můžete hovor stiskem této klávesy uvést do stavu čekání  - zaparkovat; 
na jiném místě z jiného aparátu si můžete hovor opět vyzvednout; 
pokud chcete hovor zaparkovat na obyčejném aparátu a vyzvednout si 
ho u sebe, použijte tlačítko „R“ nebo „FLASH“ na obyčejném aparátu a 
vytočte kód *16, můžete zavěsit a hovor si převzít na svém aparátu jak, 
jak je popsáno v části B.1 - Přebírání hovorů 

ochrana
  jestliže nechcete být během hovoru rušení signalizací čekajících hovorů 

nebo napojením spojovatelky, můžete během hovoru navolit jeho 

ochranu; po navolení služby stiskněte 
navrat

 , abyste mohli 
pokračovat v konverzaci (*) 

puvod
  během hovoru si můžete vyžádat jeho záznam do paměti telefonní 

ústředny, jsou zaznamenány čas Vaše číslo a číslo protistrany (je-li 
známo); pokud je Váš systém připojen k síti ISDN, můžete tak 
realizovat službu „Zachycení zlomyslného volání“; informace z paměti 
telefonní ústředny může zjistit pouze servisem pověřená organizace 

pomoc
  volba Vám dovoluje během konverzace zjišťovat stav jiných poboček 

aniž byste je museli přímo volat; pokud je pobočka volná, můžete ji z 
nabídky rovnou vyvolat; služba se podobá funkci „předvolení“ (*) 

7. Přepojování, rozdělený hovor, konference 
Velice častou operací během probíhajícího hovoru je přepojování. Přepojením 

předáte hovor jinému pobočkovému účastníku.  

Pokud při zahájení přepojování vytočíte externí číslo, není možné hovor přepojit 
(*), ale s výhodou můžete využít maklování a konferenci se dvěma externími 
účastníky. 

Zahájení přepojování: 

 + číslo stisknete tlačítko „R“ a vytočíte číslo jiné pobočky - tradiční způsob 
nebo 

telef.
  vytočení provedete tak jak bylo popsáno v sekci 1. 

nebo 

Predvol.
  předvolení je asi nejlepším způsobem, umožňuje Vám pokračovat v 

konverzaci s protistranou, zatímco Vy sestavujete číslo 
nebo 

 Sekretariát
  stiskem dohledového tlačítka, nemusíte předem 

stisknout ani „R“ ani jinak iniciovat přepojování 
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Po vytočení čísla zjistíte, jestli je ten, na koho chcete hovor přepojit, volný. 

PATERA 810                      VOLNY 
navrat  <-start  predani  Razeni  info 

 

Ten, na koho přepojujete je volný a Vy nechcete čekat až se přihlásí 

zavěsíte hovor se přepojí, vnější účastník začne vyzvánět tam, kam jste přepojili 
nebo 

 hovor se přepojí stejně jako v předchozím případě 
nebo 

predani
  hovor se přepojí stejně jako v předchozím případě 

nebo 

Razeni
  hovor se přepojí, až se obě strany domluví a ten na koho jste 

přepojovali zavěsí, bude Vám hovor vrácen a Vy budete moci s 
volajícím ještě hovořit; pokud hovor nebude převzat, volající se k Vám 
vrátí 

Ten, na koho přepojujete je volný a nehlásí se 

navrat
  navrátíte se k původnímu volajícímu, hovor se vrátí do stavu prostého 

spojení 
nebo 

<-start
  zrušíte stávající přepojování a můžete přepojovat znovu, vnější volající 

je stále v čekání 

info
  můžete přenechat zprávu, přepojování stále probíhá 

Ten, na koho přepojujete je volný a přihlásil se 

PATERA 810       846744  
navrat   makl.   Razeni    konf     --> 

 

<-start predani  doba hov           <-- 
 

zavěsíte hovor se přepojí, tzn. že vnější volající je vyzvednut z čekání a spojen s 
tím, na koho jste přepojovali; Vy již nemůžete do hovoru zasahovat 

nebo 

 hovor se přepojí, tzn. že vnější volající je vyzvednut z čekání a spojen s 
tím, na koho jste přepojovali; Vy již nemůžete do hovoru zasahovat 

nebo 

predani
  hovor se přepojí, stejně jako v předchozím případě 

nebo 

Razeni
  hovor se přepojí, až se obě strany domluví a ten na koho jste 

přepojovali zavěsí, bude Vám hovor vrácen a Vy budete moci s 
volajícím ještě hovořit 
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navrat
  navrátíte se k původnímu volajícímu, hovor se vrátí do stavu prostého 

spojení 
nebo 

<-start
  zrušíte stávající přepojování a můžete přepojovat znovu, vnější volající 

je stále v čekání 

makl.
  maklování - přehození pozice čekajícího (846744) a toho s kým 

mluvíte (PATERA 810); pomocí maklování s můžete střídavě 
domlouvat vždy s jenou stranou, druhá strana je v čekání; ten s kým 
mluvíte je vždy zobrazen jako první na informačním řádku displeje, ten 
kdo je v čekání je zobrazen jako druhý; výsledek na displeji bude: 

846744           PATERA 810 
navrat   makl.   Razeni    konf     --> 

 

konf
  konference - vytvoření konferenčního hovoru; po stisku této klávese se 

slyšíte všichni tři účastníci hovoru, Vy jste řídící konference, situace na 
displeji bude vypadat takto 

PATERA 810   &   846744 
navrat   makl.   Razeni    <-start  --> 

 

navrat
  zakončení konference - zavěsíte toho účastníka, který je zobrazen jako 

první a můžete pokračovat s druhým účastníkem 

Ten, na koho přepojujete má obsazeno 

PATERA 810                     OBSAZENO 
navrat  <-start  predani  Razeni  info 

 

zavěsíte hovor se přepojí, vnější účastník bude zařazen do čekání u toho, na 
koho jste přepojovali; nelze-li ho zařadit do čekání, bude Vám hovor 
okamžitě vrácen 

nebo 

 hovor se přepojí stejně jako v předchozím případě 
nebo 

predani
  hovor se přepojí, vnější účastník bude zařazen do čekání u toho, na 

koho jste přepojovali  
nebo 

Razeni
  hovor se přepojí, vnější účastník bude zařazen do čekání u toho, na 

koho jste přepojovali, až se obě strany domluví a ten na koho jste 
přepojovali zavěsí, bude Vám hovor vrácen a Vy budete moci s 
volajícím ještě hovořit; pokud hovor nebude převzat, volající se k Vám 
vrátí 

navrat
  navrátíte se k původnímu volajícímu, hovor se vrátí do stavu prostého 

spojení 
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<-start
  zrušíte stávající přepojování a můžete přepojovat znovu, vnější volající 

je stále v čekání 

info
  můžete přenechat zprávu, přepojování stále probíhá 

8. Hlasitá výzva (*) 
Pokud chcete upozornit Vašeho kolegu nebo kolegy, kteří mají některý z modelů 

digitálních telefonů, můžete použít hlasité výzvy. Postupně stiskněte: 

telef.
 

vyzva
  a klávesou zvolte zda chcete hlásit na jednu pobočku - 

pobocka
 

nebo zda budete hlásit na celou skupinu - vyberte klávesu se skupinou; 
výzvu můžete použít i při přepojování; pokud Vás někdo vyzývá a 
chcete se přihlásit, prostě zvedněte sluchátko, budete spojeni 

B. Přebírání hovorů 
Přebírání hovorů z jiných telefonů je velice účinnou technikou, která zabezpečí, 

že se hovor neztratí, ani když je Váš kolega přechodně nepřítomen. Při přebírání 
hovoru můžete Vy ze svého aparátu přijmout hovor, který zvoní na jiném aparátu, 
aniž byste k tomuto aparátu museli chodit. 

1. Převzetí hovoru 

Přebírání hovorů se provádí pomocí nabídky 
pick-up

 v klidovém stavu 
přístroje.  

PREVZETI HOVORU CEKAJICIHO NA: 
pobocka skupina  zapark.        
c.zvonek 

 

pobocka
  pokud znáte číslo pobočky na které hovor zvoní, použijte tuto klávesu a 

vyplňte číslo zvonící pobočky 

skupina
  jste-li zařazeni Vy i zvonící pobočka do stejné skupiny interkomu, 

použijte tuto klávesu; výhodou je, že nemusíte přesně vědět, který 
telefon zvoní; z každého, i obyčejného telefonu, provedete tuto akci 
navolením kódu *11 (*) 

c.zvonek
  mimo pracovní dobu spojovatelky může být hovor směrován na 

„Centrální zvonek“, ze kterého převezmete hovor touto klávesou (*) 

2. Vyzvednutí zaparkovaného hovoru 
Jestliže jste na některém telefonu zaparkovali Váš hovor, potřebujte ho nyní z 

parkování vyzvednout. Pokud hovor nevyzvednete do určité doby, bude převeden na 
spojovatelku. 
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zapark.
  po stisku této klávesy z menu „pick-up“ vyplníte číslo pobočky na které 

jste hovor dříve zaparkovali; hovor lze vyzvednout i ze stejné pobočky, 
na které jste hovor zaparkovali; na obyčejném telefonu si hovor 
vyzvednete kódem *17 + číslo pobočky, kde je hovor zaparkován. 

3. Převzetí z dohledového tlačítka 
Jestliže máte naprogramováno dohledové tlačítko na svého kolegu, poznáte, že u 

něj vyzvání hovor podle blikající kontrolky. 

 Jaroslav
 

Stiskem dohledového tlačítka hovor převezmete. 
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III.  Nastavení přístroje 
Tato kapitola vysvětluje jak navolit nejběžnější funkce a služby. První část 

vysvětluje jejich použití, druhá možnost naprogramování tlačítek. 

A. Služby a funkce 
Při zapnutí a vypnutí služby se vždy od telefonního systému dozvíte, zda Váš 

požadavek byl přijat či nikoli. 

Sluzba akceptovana... 
 

Tato zpráva Vám dává na vědomí, že povel bylo možno provést, a to ať už se 
jedna o zapnutí nebo vypnutí služby. 

Sluzba zamitnuta... 
 

Tato zpráva Vás informuje o tom, že povel nebylo možno provést. Příčin může 
být více. Je možné, že uvedenou službu nemáte povolenu, došlo k překlepu při 
zadávání čísla apod. Některé příčiny naleznete v „Otázkách“ na konci této příručky. 

Všechny funkce můžete vždy navolit tak, že stisknete klávesu „funkce“. 

   Nedele 10  Listopad           08:20 
telef.   pick-up funkce  jazyk 

     

Zapnutí a vypnutí služeb se nachází v nabídce „služba“. 

NAVOLTE FUNKCI 
sluzba  program  server  zamena   info 

     

Z tohoto místa budeme uvádět jednotlivé kroky pro nastavení služeb. 

1. Přesměrování 
Přesměrování je služba, která zajistí, že hovory původně určené pro Vás, budou 

zvonit na jiné pobočce. To může být výhodné, pokud odcházíte na chvíli na jiné 
pracoviště nebo jste nepřítomen a chcete, aby hovory za Vás bral kolega nebo 
sekretářka. Někdy prostě jenom nechcete být rušen nedůležitými hovory.  

Pokud tedy někdo vytočí Vaše číslo, dovolá se místo k Vám na pobočku, na 
kterou jsou hovory přesměrovány. Výjimkou je účastník, na kterého máte hovory 
přesměrovány - ten se k Vám dovolá i přesto, že máte hovory přesměrovány. Je tak 
zajištěno, že on Vám může důležité hovory přepojit. 

Navolení služby přesměrování zahájíme stiskem kláves 
funkce

 a 
sluzba

.  Dále pokračujeme: 
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NAVOLTE SLUZBU 
presmer. alarm   p.pamet  heslo    --> 

     

Nyní musíte zvolit režim přesměrování: 

ZRUSENI VSECH PRESMER.  NEBO  VOLBA 
navrat  zruseni zpozdene obsazen  
okamz. 

 

navrat
  vrátíte se o krok zpět 

nebo 

zruseni
  zrušíte najednou všechna přesměrování, která máte momentálně 

zapnuta 
nebo 

okamz.
  chcete, aby přesměrování hovorů bylo okamžité, za všech okolností 

nebo 

obsazen
  chcete, aby přesměrování hovorů bylo okamžité, ale pouze v případě, 

že máte obsazeno (hovoříte) 
nebo 

zpozdene
  chcete, aby se hovor přesměroval až po chvilce vyzvánění v případě, že 

hovor neberete 

Systém se Vás ptá, zda chcete rozlišit hovory podle toho odkud přicházejí: 

PROSIM DRUH PRICHOZIHO HOVORU 
navrat   vse     externi  interni 

 

navrat
  vrátíte se o krok zpět 

nebo 

vse
  přesměrování se týká všech hovorů bez ohledu na to, odkud přicházejí 

nebo 

externi
  přesměrování se týká pouze hovorů z vnějšku, tedy z veřejné telef. sítě 

nebo 

interni
  přesměrování se týká pouze hovorů vnitřních, tedy z jiných poboček 

Systém se Vás ptá, kam chcete zvoleným způsobem hovory přesměrovat: 

ZADNE PRESMEROVANI PRO VSECHNY HOVORY 
pobocka hl.posta ext.l. navrat 

 

navrat
  vrátíte se o krok zpět 

nebo 

pobocka
  chcete přesměrovat hovory na jinou pobočku 
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nebo 

hl.posta
  chcete přesměrovat hovory na hlasovou poštu (*) 

ext.l.
  chcete přesměrovat hovory na vnější číslo (do veřejné sítě) (*); v 

případě takové přesměrovaného hovoru jdou náklady za volání na 
vnější číslo k Vaší tíži; tato služba nemusí být na Vašem telefonní 
systému technicky dostupná 

Pokud přesměrováváte na pobočku nebo na vnější číslo: 

PROSIM NAVOLTE: ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Systém očekává, že navolíte číslo pobočky, kam se mají hovory přesměrovat. 
Pokud přesměrováváte na vnější číslo, nezapomeňte uvést přestupný znak, pro 
veřejnou telefonní síť je to číslo „0“. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky 

vymaz
  vymažete poslední číslici 

Nyní můžete zkontrolovat navolené přesměrování (příklad): 

NOVOTNY 430 POKUD NEODPOVIDATE 
zruseni pobocka hl.posta  ext.l.  
navrat 

 

Na prvním řádku displeje vidíte formulaci navoleného přesměrování. Pokud je 

vše tak, jak jste chtěli, zakončete nastavení přesměrování stiskem tlačítka . 

zruseni
  zrušíte  - vypnete právě zvolené přesměrování 

Ostatní položky jsou významově shodné jako v minulém kroku a umožňují Vám 
změnit parametry přesměrování, nebo doplnit další typ přesměrování na základě další 
podmínky. Pro jednu kombinaci podmínky a druhu příchozích hovorů lze mít pouze 
jedno přesměrování. 

Kontrola navolených přesměrování a jejich zrušení 

Klidový stav displeje se po navoleném přesměrování změní - přibude klávesa 
dalsi

, která Vám indikuje, že v informačním řádku displeje je více než jedna 
zpráva pro Vás. Opakovaným stiskem této klávesy můžete nalisovat i zprávu o právě 
navoleném přesměrování: 

Nedele 10  Listopad           08:25 
telef.   pick-up funkce   jazyk   dalsi 

     

Jestliže již přesměrování nepotřebujte, nalistujte ho a stiskněte klávesu pro jeho 
zrušení: 
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NOVOTNY 430 POKUD SE NEHLASITE 
telef.   pick-up funkce  zruseni  dalsi 

     

2. Filtrace (*) 
Filtrace je vlastně zvláštní druh přesměrování. Rozdíl oproti běžnému 

přesměrování z předchozího odstavce je v tom, že filtrace míří opačným směrem: 
Hovory jsou přesměrovány od někoho jiného k Vám. Ten na koho si přesměrujete své 
hovory tedy  provádí pro Vás jejich „filtraci“. Pokud naopak chcete Vy přijímat za 
někoho jiného jeho hovory, navolíte si filtraci Vy. Filtrace se velmi hodí pro 
sekretářské soupravy. 

Filtraci musíte mít povolenu systémovým programátorem. 

Navolení služby filtrace zahájíme stiskem kláves 
funkce

 a 
sluzba

.  
Dále pokračujeme: 

NAVOLTE SLUZBU 
presmer. alarm   p.pamet  heslo    --> 

     

NAVOLTE SLUZBU 
 zamek    skup.  nerusit  pamet    --> 

     

NAVOLTE SLUZBU 
filter   neprit.                   <-- 

     

Pokud momentálně nemáte zapnutou žádnou filtraci: 

PRIJIMATE POUZE VASE HOVORY 
navrat           aktivni 

     

Nyní navolte, čí hovory chcete dostávat. Jedná se o okamžité přesměrování všech 
hovorů bez ohledu na to odkud přicházejí.  

PROSIM NAVOLTE: ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Systém očekává, že navolíte číslo pobočky, odkud se mají hovory přesměrovat. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky 
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vymaz
  vymažete poslední číslici 

 

Nyní můžete zkontrolovat, které pobočky filtrujete: 

PRIJIMATE HOVORY OD:         850 
navrat  zruseni aktivni            
dalsi 

 

navrat
  vrátíte se k menu pro volbu služby 

zruseni
  zruší - vypne filtraci zobrazené pobočky 

aktivni
  můžete navolit další pobočky, které chcete filtrovat 

dalsi
  klávesa je zobrazena pouze tehdy, filtrujete-li více než jednu pobočku 

Pokud jsou navolené filtrace v pořádku, ukončíte jejich nastavení stiskem tlačítka 

. 

3. Nepřítomen 
 

Tato služba se hodí tehdy, pokud často používáte se svými kolegy služby 
přesměrování a filtrace a potřebujete se na určitou dobu vzdálit. Také ji může použít 
sekretářka, pokud je na přechodnou dobu pryč. Pokud je služba zapnuta, nemůže si 
nikdo na Vás přesměrovat svůj telefon Kromě toho je platnost navolených 
přesměrování směrem na Vás „pozastavena“ a nejsou brána v úvahu, dokud nezrušíte 
službu „Nepřítomen“. 

Navolení služby Nepřítomen zahájíme stiskem kláves 
funkce

 a 
sluzba

.  Dále pokračujeme: 

NAVOLTE SLUZBU 
presmer. alarm   p.pamet  heslo    --> 

     

NAVOLTE SLUZBU 
 zamek    skup.  nerusit  pamet    --> 

     

NAVOLTE SLUZBU 
filter   neprit.                   <-- 

     

 
 



 

JIHOČESKÁ  UNIVERSITA     České  Budějovice 21 

MUZETE PRIJIMAT JINE HOVORY 
navrat           aktivni 

     

Stav můžete zkontrolovat a případně zrušit: 

PRIJIMATE POUZE VASE HOVORY 
navrat           zruseni 

     

Klidový stav displeje se po navoleném nepřítomen změní - přibude klávesa 
dalsi

, která Vám indikuje, že v informačním řádku displeje je více než jedna 
zpráva pro Vás. Opakovaným stiskem této klávesy můžete nalisovat i zprávu o právě 
navolené službě Nepřítomen: 

Nedele 10  Listopad           08:25 
telef.   pick-up funkce   jazyk   dalsi 

     

Jestliže již službu Nepřítomen nepotřebujete, nalistujte ji a stiskněte klávesu pro 
její zrušení: 

CHCETE PRIJIMAT POUZE VASE HOVORY 
telef.   pick-up funkce  zruseni  dalsi 

     

4. Paměť 10 čísel - dvoudotyková volba  
Naprogramování čísel do paměti: 

Stiskneme tlačítko 
funkce

, 
 Program 

, 
 P.pamet 

 pokud není paměť 
ještě naprogramována uvidíme: 

#: 0    NEZAZNAMENANO ZADNE # 
navrat           aktivni           
dalsi 

 

navrat
  vrátíte se zpět 

nebo 

aktivni
  chcete naprogramovat zobrazenou paměť 

nebo 

dalsi
  zobrazení další paměti 
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Jestliže je paměť již naprogramována zobrazí se: 

#: 1 SMER #    NARODNI 0601654321 
navrat  zruseni  zmena            dalsi 

 

zruseni
  vrátíte se zpět 

nebo 

zmena
  chcete změnit zobrazenou paměť 

Ať už programujeme nové číslo nebo měníme staré, pokračovat v 
naprogramování budeme zadáním programovaného čísla 

PROSIM NAVOLTE: ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Programování ukončíme stiskem tlačítka  

Použití osobní zkrácené paměti: 

Stiskneme tlačítko  a číslo paměti na číselnici. 

5. Buzení / Upozornění na termín 
Systém Vám umožňuje současně zadat až čtyři termíny, na které chcete být v 

nejbližších 24 hodinách upozorněni. Chcete-li zadat například upozornění na termín 
ve 12.30, postupujte takto: 

Nejprve stiskněte klávesy 
funkce

 a 
sluzba

. Potom pokračujte: 

NAVOLTE SLUZBU 
presmer. alarm   p.pamet  heslo    --> 

     

#: 1 UPOZORNENI NA TERMIN NENI AKTIVNI 
navrat           aktivni         dalsi 

     

Nyní vyťukáte čtyřmístně zadání času (1230) a potvrdíte. 

ZADEJTE CAS (HHMM): ���� 
                            zapis  
vymaz 
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#: 2 MATE SCHUZKU V :              
12:30 
navrat  zruseni  zmena            dalsi 

Nastavení ukončíte stiskem tlačítka . 

6. Heslo 
Zadání osobního hesla je důležité pro použití služeb Zámek a Záměna. Heslo má 

4 číslice. Pokud Vaše heslo dosud nebylo zaznamenáno, musíte zadat jako stávající 
heslo čtyři nuly. Pokud chceme nastavit nové heslo (např. 6671) postupujeme takto: 

Nejprve stiskněte klávesy 
funkce

 a 
sluzba

. Potom pokračujte: 

NAVOLTE SLUZBU 
presmer. alarm   p.pamet  heslo    --> 

     

 

 

 

VASE HESLO NEBYLO ZAZNAMENANO 
navrat           zmena 

     

PROSIM NAVOLTE VASE HESLO:       ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Zadáte 
0 0 0 0

 a stiskněte klávesu 
zapis

. 

PROSIM NAVOLTE VASE NOVE HESLO:   ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Zadáte 
6 6 7 4

 a stiskněte klávesu 
zapis

. 

PROSIM POTVRDTE VASE NOVE HESLO:  ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Zadáte 
6 6 7 4

 a stiskněte klávesu 
zapis

. 

VASE HESLO BYLO ZAZNAMENANO 
navrat           zmena 



 

JIHOČESKÁ  UNIVERSITA     České  Budějovice 24 

Tím je nastavení hesla ukončeno, sekvenci zakončíme stiskem . 

Pokud chcete heslo změnit, místo hesla 0000 již příště zadáte Vaše stávající 
heslo. 

7. Zámek 
Zámek je možno aktivovat pouze tehdy, pokud jste si již zadali Vaše osobní 

heslo, různé od hesla 0000. 

Uzamčení přístroje: 

Nejprve stiskněte klávesy 
funkce

 a 
sluzba

. Potom pokračujte: 

NAVOLTE SLUZBU 
presmer. alarm   p.pamet  heslo    --> 

     

NAVOLTE SLUZBU 
 zamek    skup.  nerusit  pamet    --> 

     

 

 

 

EXTERNI HOVORY POVOLENY 
navrat           zmena 

     

ZAKAZANY EXT. HOVORY S VYJ. TISNOVYCH 
navrat           zmena 

Aparát je uzamčen pro volání mimo pobočky, sekvenci zakončíme stiskem 

. 

Klidový stav displeje se po uzamčení změní - přibude klávesa 
dalsi

, která 
Vám indikuje, že v informačním řádku displeje je více než jedna zpráva pro Vás. 
Opakovaným stiskem této klávesy můžete nalisovat i zprávu o právě navolené službě 
Nepřítomen: 

Nedele 10  Listopad           08:25 
telef.   pick-up funkce   jazyk   dalsi 
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Jestliže již službu Nepřítomen nepotřebujete, nalistujte ji a stiskněte klávesu pro 
její zrušení: 

ZAKAZANY EXT. HOVORY S VYJ. TISNOVYCH 
telef.   pick-up         zruseni  dalsi 

     

Jste vyzvání k zadání hesla: 

PROSIM NAVOLTE VASE HESLO:       ���� 
 

Po navolení hesla je aparát odemknut. 

Provedení hovoru z uzamčeného telefonu: 

Navolíte externí linku přestupným znakem „0“. Telefon Vás vyzve k zadání 
hesla: 

PROSIM NAVOLTE VASE HESLO:       ���� 
 

Po zadání hesla normálně pokračujete ve vytáčení. 

B. Programování sady tlačítek 
Tato kapitola popisuje základní postupy, kterými si můžete upravit funkci sady 

tlačítek Vašeho telefonu tak, aby bylo jeho použití pro Vás co nejpříjemnější. 
Naprogramujete vaše tlačítka tak jak v současnosti potřebujete, pokud se v budoucnu 
Vaše potřeby změní, není nic jednoduššího, než naprogramování změnit. Model 
MC510 má k dispozici 10 tlačítek, model MC620 20 a MC640 40 funkčních tlačítek.  

Programovatelná tlačítka Vám umožňují navolit celou funkci pouze stiskem 
tlačítka, navíc Vás sdružená kontrolka informuje o stavu funkce. 

Při programování tlačítka si musíme uvědomit, že ačkoliv postup je velice 
podobný postupu pro navolení služby, my teprve programujeme tlačítko, a služby 
vyvoláme po naprogramování tlačítka jeho pouhým stisknutím. Vypnutí služby se 
provádí opět stisknutím stejného tlačítka - není tedy nutné pro vypínání služby 
programovat další tlačítko.  

Zahájení programování tlačítka: 

Programování tlačítek vždy zahájíte stiskem tlačítek , „OK“ a tlačítka, 

které chcete programovat , stisknuté tlačítko se rozsvítí. 
Pokud tlačítko ještě není naprogramováno, uvidíme na displeji: 

TOTO TLACITKO NENI NAPROGRAMOVANO 
                 zmena  <-start 

Je-li tlačítko již naprogramováno, vidíme, jaký je současný význam. Pokud se 
nám právě zvolené tlačítko nehodí, můžeme stisknout jiné, abychom viděli, jak je 

naprogramováno. Změnu naprogramování zahájíme stiskem klávesy 
zmena

. 
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Poznámka: Pokud v některé programovací sekvenci budete příliš dlouho váhat, 
aparát se po určité době sám převede s režimu programování zpět do klidového stavu. 
Pak je nutné provést sekvenci od začátku pro dané tlačítko znovu. 

1. Jednodotyková volba 
Jednodotyková volba se velmi hodí pro programování velice často volaných 

externích čísel. Můžeme naprogramovat pouze začátek čísla (např. provolbu) a zbytek 
doplnit při použití sami. Programování lze také použít pro navolení některých 
zvláštních služeb. Pro programování volání jiné pobočky se lépe hodí Dohledové 
tlačítko, viz dále  

Zahájíme programování tlačítka. Pak pokračujeme: 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

     

PROSIM NAVOLTE: ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Systém očekává, že navolíte číslo, které chcete naprogramovat, nezapomeňte, že 
pro hovory do veřejné sítě musíte číslu předřadit číslici „0“. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky 

vymaz
  vymažete poslední číslici 

IMP.VOLBA      0112 
         vymaz  zmena  <-- 

 

vymaz
  vymaže naprogramování tlačítka 

zmena
  změníte naprogramování 

Nyní buďto ukončíte programování stiskem , nebo stisknete jiné funkční 
tlačítko a můžete pokračovat v dalším programování. 

Vyvolání naprogramovaného čísla provedeme jednoduše stiskem tlačítka, 

například 
Přesný čas

. Pokud chceme pokračovat ve volbě, volíme 

dál na číselnici, volbu můžeme zakončit stiskem klávesy 
zapis

. 

2. Přesměrování 
Služba Přesměrování je popsána k sekci IV.A.1. Nyní popíšeme, jak celý postup 

zapnutí/vypnutí naprogramujeme pod tlačítko, takže bude stačit jediný dotyk. 

Zahájíme programování tlačítka, pak pokračujeme: 
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CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

     

NAVOLTE SLUZBU 
 zprava presmer  alarm    zamek    --> 

     

NAVOLTE TYP PRESMEROVANI NEBO VYMAZANI 
zruseni          obsazen zpozdene 
okamz. 

Zvolíte typ programovaného přesměrování odpovídající klávesou nebo klávesou 
zruseni

 navolíte službu „Zrušení všech přesměrování“.  Pokud programujeme 
některý ty přesměrování, na displeji se zobrazí: 

CISLO:                ���� 
                            zapis 

 

Jestliže nyní stiskneme klávesu 
zapis

, programování tlačítka ukončíme a 
cíl přesměrování budeme moci vyplnit vždy, když budeme chtít po stisku tlačítka 
zapnout službu přesměrování. Tlačítko tak bude velice flexibilní, ale my budeme 
muset vždy vyplnit, kam se má aparát přesměrovat. Zrušení se provede pouhým 
stiskem tlačítka. 

Můžeme ale pokračovat vyplněním čísla cíle: 

CISLO:                440 ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Po stisku klávesy 
zapis

 je programování ukončeno. Jestliže nyní 
použijeme naprogramované tlačítko, zapne se služba přesměrování na pobočku 440, 
není možno ani třeba něco doplňovat. Vypnutí provedeme opět stiskem tohoto 

tlačítka. Vhodné označení tlačítka by bylo například: 
Přesměr. na 440

.  

Zrušení lze také provést nalistováním si navolených přesměrování na 

Informačním řádku displeje a stisknutím klávesy 
zrusit

 u příslušného z nich. 

3. Dohledové tlačítko (*) 
Dohledové tlačítko má vždy celkem tři funkce - kontrolka u tlačítka indikuje stav 

dohlíženého účastníka nebo objektu: 

  kontrolka nesvítí - účastník má volno 
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  kontrolka bliká - účastník je volán, vyzvání u něj hovor 

  kontrolka svítí - účastník má obsazeno 

Pokud má účastník volno, stiskem jeho tlačítka ho voláme. Pokud ho někdo volá 
a kontrolka bliká, můžeme stiskem tlačítka hovor převzít. 

Jak naprogramujeme dohledové tlačítko na účastníka ? Zahájíme programování 
tlačítka, pak pokračujeme: 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

     

CO CHCETE MONITOROVAT? 
        hl.posta pobocka  ext.l.  jiny 

     

VASI POBOCKU?            JINOU POBOCKU? 
 navrat   ano                      ano 

     

333 HOVOR PRO:                   ����          
navrat             jiny   zapis   vymaz 

Zadáme číslo účastníka, kterého stav chceme sledovat a stiskneme 
zapis

.   

DRUH ZVONENI 
        Ton opak  ticho    ton    
zvonek 

Nyní zvolíme způsob, jakým chceme být upozorněni na to, pokud bude ke 
sledovanému účastníkovi přicházet hovor.  

ticho
  nebudeme kromě blikání nijak upozorněni 

ton
  při příchodu hovoru budeme upozornění jedním pípnutím 

Ton opak
  dokud hovor bude vyzvánět, budeme upozorňováni pípnutími 

zvonek
  při příchodu hovoru na sledovaného účastníka začne vyzvánět i náš 

přístroj; přestože přístroj vyzvání, musíme nestačí zvednout sluchátko, 
je nutno stisknout dohledové tlačítko, abychom hovor převzali . 

Nyní můžeme přejít k programování jiného tlačítka, nebo programování ukončit 

tlačítkem . 
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Obdobně lze naprogramovat dohled nad externí analogovou linkou nebo dohled 
nad schránkou hlasové pošty. Tyto a další speciální případy naleznete v „Referenční 
příručce“. 

4. Sekretářská souprava 
Sekretářská souprava slouží většinou tam, kde šéf a jeho sekretářka mají digitální 

telefony (nebo alespoň jeden z nich). Účelem soupravy je zajistit, aby sekretářka 
přebírala hovory určené pro šéfa a až podle potřeby mu je případně  přepojovala.  

Funkce sekretářské soupravy 

Pro její praktické využití je vhodné naprogramovat jak pro přístroj šéfa, tak pro 
přístroj sekretářky dvě tlačítka: 

Aparát u šéfa:     Aparát u sekretářky:  

Filtrace
   

Filtrace
 

Sekretářka
   

Šéf
 

Zapnutí a vypnutí sekretářské soupravy 

Tlačítko "Filtrace" na obou aparátech slouží k zapnutí / vypnutí funkce 
sekretářské soupravy. Pokud kontrolka u tlačítka svítí, je zapnuta filtrace hovorů 
sekretářkou. Jak šéf, tak sekretářka mohou stiskem tlačítka 

Filtrace
 sekretářskou soupravu zapnout nebo vypnout. 

Aparát šéfa - dohledové tlačítko 

Druhé tlačítko na šéfově přístroji slouží k indikaci stavu a k volání aparátu 

sekretářky. Pokud svítí kontrolka 
Sekretářka

 na šéfově přístroji, 
znamená to, že sekretářka má obsazeno a vyřizuje hovor. Pokud tato kontrolka bliká, 
znamená to, že u sekretářky vyzvání hovor, určený původně pro šéfa. Pokud si z 
nějakého důvodu šéf přeje hovor převzít, stiskem blikajícího tlačítka 

Sekretářka
 hovor převezme. Pokud u sekretářky vyzvání hovor, 

který není určen pro šéfa, kontrola svítí a hovor nelze převzít jejím stiskem. Pokud má 
sekretářka volno a šéf chce volat sekretářku, nebo na ni během hovoru přepojit, 

stiskne tlačítko 
Sekretářka

. 

Aparát šéfa - dohledové tlačítko 

Na aparátu u sekretářky je odpovídající tlačítko pro sledování stavu aparátu šéfa 

Šéf
. Pokud kontrolka svítí, má šéf obsazeno a hovoří. Pokud 

kontrolka bliká, na šéfově aparátu vyzvání hovor a stiskem tlačítka 

Šéf
 lze hovor převzít. Když chce sekretářka přepojit na 

aparát šéfa nebo ho zavolat a on nemá obsazeno, stiskne tlačítko 

Šéf
. 



 

JIHOČESKÁ  UNIVERSITA     České  Budějovice 30 

Naprogramování tlačítek sekretářské soupravy - aparát šéfa 

Vybereme dvě volná programovatelná tlačítka, jedno z nich označíme 

Filtrace
 a druhé  

Sekretářka
. Zahájíme 

programovací sekvenci stiskem tlačítek: , „OK“  a stiskneme tlačítko označené 

Filtrace
, dále pokračujeme: 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

     

Jste FILTRUJICI  :    Jste FILTROVANI  
: 
aktivni  dohled          aktivni  
dohled 

     

FILTRUJICI POBOCKA: ���� 
                            zapis  
vymaz 

 

Systém očekává, že navolíte číslo pobočky sekretářky. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky a zakončíte první část programování  

vymaz
  vymažete poslední číslici 

Tím je naprogramováno tlačítko pro zapnutí / vypnutí sekretářské soupravy. Nyní 

stiskněte tlačítko 
Sekretářka

, dále pokračujeme: 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 
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Jste FILTRUJICI  :    Jste FILTROVANI  
: 
aktivni  dohled          aktivni  
dohled 

     

VASE HOV.  xxx   PRESMER. NA : ���� 
                            zapis  
vymaz 

Systém očekává, že navolíte číslo pobočky sekretářky. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky a zakončíte druhou část programování  

vymaz
  vymažete poslední číslici 

Programování aparátu šéfa ukončíte stiskem tlačítka. 

 

Naprogramování tlačítek sekretářské soupravy - aparát sekretářky 

Vybereme dvě volná programovatelná tlačítka, jedno z nich označíme 

Filtrace
 a druhé 

Šéf
. Zahájíme 

programovací sekvenci stiskem tlačítek:  , „OK“  a stiskneme tlačítko označené 

Filtrace
, dále pokračujeme: 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

     

Jste FILTRUJICI  :    Jste FILTROVANI  
: 
aktivni  dohled          aktivni  
dohled 

     

FILTROVANA POBOCKA: ���� 
                            zapis  
vymaz 
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Systém očekává, že navolíte číslo pobočky šéfa. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky a zakončíte první část programování  

vymaz
  vymažete poslední číslici 

Tím je naprogramováno tlačítko pro zapnutí / vypnutí sekretářské soupravy. Nyní 

stiskněte tlačítko 
Šéf

, dále pokračujeme: 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

     

Jste FILTRUJICI  :    Jste FILTROVANI  
: 
aktivni  dohled          aktivni  
dohled 

     

xxx      HOVOR PRO:              ���� 
                            zapis  
vymaz 

Systém očekává, že navolíte číslo pobočky šéfa. 

zapis
  zapíšete číslo pobočky a zakončíte druhou část programování  

vymaz
  vymažete poslední číslici 

Programování aparátu sekretářky ukončíte stiskem tlačítka . 

Další možnosti využití sekretářské soupravy 

Sekretářská souprava je využitelná i pro kombinace jeden šéf - více sekretářek 
(asistentek), více šéfů - jedna sekretářka, více šéfů - více sekretářek. Vždy je třeba pro 
daný pár šéf/sekretářka naprogramovat na každém přístroji dvě tlačítka, v některých 
případech Vám postačí pouze jedno z nich. V sekretářské soupravě můžete využít také 
jiných typů přesměrování na straně šéfa, službu výzva apod. Pokud má sekretářka více 
šéfů, vyplatí se na jejím aparátu naprogramovat i tlačítko pro službu „nepřítomen“, 
které použije tehdy, chce-li se na chvíli vzdálit. 

Poznámka: Aparát sekretářky musí mít nastaven systémový parametr „sekretářské 
oprávnění“, aby bylo možno naprogramovat funkci filtrace. Pokud toto oprávnění 
nemá, kontaktujte Vaši servisní organizaci. 
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C. Přehled možností naprogramování tlačítek pro služby 
Většinu služeb, které jsme zmínili v sekci IV.A lze naprogramovat na 

programovatelná tlačítka, takže nebudete muset provádět celý postup pro aktivaci / 
deaktivaci služby, ale postačí stisk tlačítka. Programovací postup pro tlačítko je velmi 
podobný postupu pro přímou aktivaci / deaktivaci služby. Zahájíte programování 

tlačítka stiskem , „OK“  a zvoleného programovatelného tlačítka, které chcete 
měnit. Interaktivní displej Vám nabízí tyto možnosti: 

 

 

CO CHCETE PROGRAMOVAT? 
 cislo   sluzba  dohled  filter  
ton.cis 

 

cislo
  naprogramování cílové jednodotykové volby čísla - postup 

naprogramování je podrobně popsán v sekci IV.B.1. 

ton.cis
  naprogamování sekvence tzv. DTMF tónů (tónové volby) pro ovládání 

hlasové pošty, záznamníku, operátoru apod.; programuje se obdobně 
jako cílová volba ale neslouží k vytáčení čísel 

filter
  naprogramování sekretářské soupravy - postup naprogramování a 

použití soupravy je podrobně popsán v sekci IV.B.4. 

dohled
  naprogramování dohledových tlačítek, kterými můžete sledovat stav 

jiného aparátu - možnosti jsou popsány v sekci IV.B.3. Speciální 
možností je „Dohled nad vlastní pobočkou“, který Vám umožňuje 
sledovat a obsluhovat více než dva hovory najednou. Pro detailní 
postupy naprogramování a použití se obraťte na „Referenční příručku“. 

sluzba
  naprogramování služeb ústředny, přesměrování popsáno v sekci 

IV.B.2. Další služby se naprogramují obdobným postupem jako při 
jejich navolení. Po stisku klávesy máte k dispozici: 

NAVOLTE SLUZBU 
 zprava  presmer.  alarm   zamek   --> 

 

 neprit.  skup.    filter  nerusit --> 
 

ochrana                            <-- 

Jednotlivé volby umožňují: 

zprava
  kontrolka pro indikaci zprávy, zprávy mají čísla 0 až 3, z jiného aparátu 

můžete však ovládat pouze kontrolku se zprávou 0, ostatní zprávy lze 
ovládat pouze externím počítačovým serverem, např. v hotelové 
aplikaci 

presmer.
  tlačítko pro zapnutí / vypnutí přesměrování - postup naprogramování je 

uveden v sekci IV.B.2. 
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alarm
  tlačítko pro nastavení budíku, programování je podobné jako při 

přímém nastavení budíku v sekci IV.A.5. Pokud programování 
zakončíte před zadáním konkrétního termínu, budete moci zadat termín 
vždy po stisku tlačítka 

zamek
  tlačítko pro zamčení / odemčení telefonu - při odemčení budete muset 

zadat Vaše osobní heslo; o zamykání telefonu pojednává sekce IV.A.7. 

neprit.
  tlačítko pro zapnutí / vypnutí služby nepřítomen, služba je popsána v 

sekci IV.A.3. 

skup.
  tlačítko pro výstup z / přihlášení se k vyzváněcí skupině 

filter
  tlačítko pro zapnutí / vypnutí služby filtrace, služba je popsána v sekci 

IV.A.2, částečně se jí týká také popis sekretářské soupravy IV.B.4 (*) 

nerušit.
  tlačítko pro zapnutí / vypnutí služby nerušit (*) 

ochrana
  tlačítko pro aktivaci ochrany před nebo během hovoru, jedná se 

ochranu proti čekajícím hovorů a napojení spojovatelky (*) 
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IV.  Příklad naprogramování digitálního telefonu 
Uvažujme příklad malé pracovní skupiny v obchodním oddělení. Jste na pozici 

řadového obchodníka. Telefonní ústředna Vaší firmy je vybavena digitální provolbou, 
takže Vás klienti volají přímo bez přepojování. Vaše „komunikační prostředí“ 
vyžaduje například toto: 

 415 Váš aparát - máte k dispozici model MC510 s deseti 
programovatelnými tlačítky a interaktivním displejem 

 416 Váš kolega Petr - sedí v jiné kanceláři - někdy si vzájemně 
přebíráte hovory, když je jeden z Vás u klienta, většinou je však tehdy 
sekretářka, často si voláte 

Petr
 - dohledové tlačítko, budete stále vědět, kdy má 

Petr volno a kdy obsazeno, stiskem tlačítka ho můžete zavolat; pokud 
ho například uvidíte na chodbě, můžete jeho příchozí hovor vzít 
stiskem tlačítka 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , Petr , 
zmena

, 
dohled

, 
pobocka

, “JINOU POBOCKU ?“ 

ano
, 

4 1 6
 , 

zapis
, . 

 417 Vaše kolegyně Helena - sedí ve vedlejší kanceláři, přebíráte si 
vzájemně hovory, pracujete na společných obchodních případech, v 
případě nepřítomnosti se často zastupujete 

Helena
 - dohledové tlačítko, budete stále vědět kdy má 

Helena volno a kdy obsazeno, tlačítkem ji budete volat 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , Helena , 
zmena

, 
dohled

, 
pobocka

, “JINOU POBOCKU ?“ 

ano
, 

4 1 7
 , 

zapis
, . 

na -> Helenu
 - aktivace přesměrování - pokud odcházíte na delší 

dobu, jste například na služební cestě, chcete, aby Vás Helena 
zastupovala 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , na -> Helenu , 
zmena

, 
sluzba

, 
presmer

, 
okamz.

, 

4 1 7
 , 

zapis
, . 
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od <- Heleny
 - aktivace filtrace - pokud Helena není přítomna, 

chce, abyste ji zastupoval Vy, kontrolka Vám dává na vědomí, že 
Helena si na Vás přesměrovala hovory, případně můžete toto 
přesměrování sám aktivovat, pokud je například Helena nemocná a 
hovory si sama nepřesměrovala 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , od <- Heleny , 
zmena

, 
sluzba

, 
-->

, 
filter

, 

4 1 7
 , 

zapis
, . 

 411 sekretářka oddělení Jana - pokud máte obsazeno, chcete, aby hovor 
vyřídila sekretářka a volající tak mohl buďto nechat vzkaz, nebo aby 
sekretářka přepojila na někoho jiného (třeba na Helenu) 

obsazeno -> J.
 - pokud je silný provoz, zapnete přesměrování při 

obsazenu na sekretářku Janu 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , na -> Helenu , 
zmena

, 
sluzba

, 
presmer

, 
obsazen

, 

4 1 1
 , 

zapis
, . 

 410 vedoucí obchodu Tomáš - voláte ho pouze kvůli důležitým věcem a 
proto není nutné si na něj programovat tlačítko; má ale často obsazeno, 

takže pokud vytočíte jeho číslo na číselnici 
4 1 0

 a dostanete 

obsazovací tón, zmáčknete klávesu 
redial

, aby Vás ústředna 
sama zavolala, až bude mít Tomáš volno a Vy jste nemuseli jeho číslo 
stále vytáčet 

 507 sklad zboží - často konzultujete, zda je zboží na skladě, případně 
kdy bude k dispozici, potřebujete už během hovoru s klientem vidět, 
zda můžete volat sklad. 

Sklad
 - dohledové tlačítko, budete stále vědět kdy ve 

skladu hovoří a kdy je volno, takže můžete do skladu volat a dozvědět 
se co potřebujete bez zbytečného zdržování, po dohodě stisknete 

klávesu 
navrat

, abyste informace vhodně předali klientovi 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , Sklad , 
zmena

, 
dohled

, 
pobocka

, “JINOU POBOCKU ?“ 

ano
, 

5 0 7
 , 

zapis
, . 
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 602 technik - konzultant - často zjišťujete některé technické detaily pro 
Vaše klienty, také potřebujete věc konzultovat při hovoru s klientem, 
dohledové tlačítko se bude hodit. 

Technik
 - budete stále vědět kdy technik  hovoří a kdy je 

volno; během konzultace se často stává, že se potřebujete přeptat 

klienta na některou podrobnost - tehdy stisknete klávesu 
makl.

 

dohodnete se s klientem, stisknete znovu 
makl.

 a pokračujte v 
konzultaci s technikem; jedná-li se o příliš odbornou záležitost, ale rádi 

byste zůstali „v obraze“, můžete stisknout klávesu 
konf.

,  a 
umožnit tak klientovi konzultovat věc přímo s technikem, ovšem Vy 
můžete hovor sledovat a případně si doplnit některé podrobnosti 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , Technik , 
zmena

, 
dohled

, 
pobocka

, “JINOU POBOCKU ?“ 

ano
, 

6 0 2
 , 

zapis
, . 

 Vaše oddělení má k dispozici mobilní telefon o který se střídáte s 
kolegy; pokud ho máte na výjezdu mimo kancelář s sebou, 
přesměrováváte si Vaše hovory na něj. Číslo telefonu je 0602-260262. 

na -> mobil
 - Aktivace / deaktivace externího přesměrování - je 

důležité sledovat kontrolku, abyste neměli přesměrování zapnuté tehdy, 
když nemáte mobilní telefon ! 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , na -> mobil , 
zmena

, 
sluzba

, 
presmer

, 
okamz.

, „0“ (p řístup 

do veřejné sítě), 
0 6 0 2 2 6 0 2 6 2

 , 
zapis

, . 

� Často voláte asi desítku dodavatelů pro různé informace - ty  si 

naprogramujete do Vaší privátní paměti deseti čísel. Volat je potom 

budete stiskem tlačítka  a čísla paměti na číselnici, například 

1
. K dispozici je Vám i centrální paměť zkrácených čísel a to 

stiskem kódu „*7“ a třímístného čísla pozice. Do této paměti Však 
nemůže zapisovat čísla každý, většinou pouze spojovatelka. 
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Příklad naprogramování externího dodavatele s číslem 267550 do 

paměti číslo „3“: , „OK“ , 
 P.pamet 

, 
dalsi

, 
dalsi

, 
dalsi

, 
zmena

, „0“ (p řístup do veřejné sítě), 

2 6
 

7 5 5 0
 , 

zapis
, . 

 Voláte také často svoji ženu do práce, abyste se dohodli kdo vyzvedne 
syna ze školky, nebo kdo nakoupí. 

Martina
 - tlačítko cílové volby, uložené číslo je 577655. 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , Martina , 
zmena

, 
cislo

, „0“ (p řístup do veřejné sítě), 

5 7 7 6 5 5
 , 

zapis
, . 

� Nerad chodíte pozdě a tak si často potřebujete nastavit čas upozornění 

na schůzku. 

Budík
 - aktivace budíku - konkrétní čas jste ale nechal 

nevyplněn a doplňujete ho vždy při aktivaci funkce podle potřeby ve 
dvacetičtyřhodinovém formátu hodina minuta HHMM. 

Tlačítko naprogramujte sekvencí: , „OK“ , Budík , 
zmena

, 
sluzba

, 
alarm

, 
aktivni

, (jelikož chcete 
zadávat konkrétní čas až v okamžiku navolení budíku a nikoli teď v 
době programování, ponecháte dotaz „CAS: “ bez odpovědi) , 

zapis
, . 
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Služby po stisknutí  

 

PROGRAMOVANI  – Programování tlačítek (Příklad naprogramování digit. tel.) 

 

SMAZAT VYPISY – Vymazání posledních volaných čísel a nepřijatých hovorů 

Stisknutím OK a pomocí ∧ a ∨ :  

a) SMAZAT VYPIS VOLANYCH CISEL – stiskem 
 Vymazat  a zadáním osobního 

hesla smažete poslední volaná čísla 

b) SMAZAT VYPIS PRICHOZICH HOVORU  - stiskem 
 Vymazat  a zadáním 

osobního hesla smažete záznamy o příchozích hovorech 

 

TELEFONNI SEZNAM  –  Nastavení vlastností adresáře 

Stisknutím OK a pomocí ∧ a ∨ : 

a) PŘI HLEDANI VYCHAZET ZE SEZNAMU?  : Jaký adresář se použije při 
vytáčení pomocí písmenkové klávesnice. (Private – osobní seznam, Int.Name – 
interní seznam (ústředna*), Ext.Name – externí seznam (ústředna*), po změně je 
nutný stisk OK) 

b) NAZVY PROFILU V PRIVATNIM SEZNAMU  – Změna názvů osobních 
adresářů, po stisku příslušného osobního adresáře lze změnit jeho název 

c) SMAZAT PROFILY V PRIVATNIM SEZNAMU  – Vymazání osobních adresářů, 
výběrem adresáře a zadáním os. hesla se vymaže příslušný os. adresář. Volbou 
VSECHNO, se smažou všechny os. adresáře. 

 

PRIVATNI INFO –  Osobní informace o pobočce 

 

ZVONENI  – Nastavení zvonění 

Stisknutím OK a pomocí ∧ a ∨: 

a) MELODIE VYZVANENI : Výběr melodie pomocí < a > 

b) HLASITOST VYZVANENI : Změna hlasitosti pomocí < a > 

c) MELODIE VYZVANENI PRO PROFILY : Výběr melodie pro záznamy v os. 
adresáři pomocí < a > 

d) HLASITOST VYZVANENI PRO PROFILY : Změna hlasitosti pro záznamy v os. 
adresáři pomocí < a > 

 

DISPLEJ –  KONTRAST  : Nastavení kontrastu pomocí < a > 
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Služby po stisknutí  
 
 
KTERY SEZNAM CHCETE PROHLIZET?   – Výběr adresáře 
 
 Privatni  - Osobní adresář 
Pro listování mezi záznamy použijte ∧ nebo ∨ 

1. Volání záznamu – vyberte požadovaný záznam a stiskněte 
 Volani  

2. Vytvoření záznamu - 
 Vytvor  , zadejte jméno, zadejte číslo, vyberte osobní adresář 

do kterého chcete záznam uložit a stiskněte OK. (Pokud ještě nemáte žádný záznam, 
vyčkejte až na zadání jména- JMENO) 

3. Mazání záznamu – Vyberte požadovaný záznam a stiskněte 
 Vymazat , požaduje se 

ještě potvrzení vymazání „Delete this record from directory?“, stiskněte OK 

4. Změna  záznamu - 
 Zmena 
 ,  

a) 
 Jmeno - Jména 

b) 
 Cislo - čísla 

c) 
 Profil - změna umístění záznamu v jiném osobním adresáři 

5. Výběr osobního adresáře - 
 Profily , stiskem požadovaného os. adresáře přepnete na 

vybraný os. adresář, ve kterém pak můžete volat, vyhledávat, upravovat, mazat. 
 
 

 Zkr.cis.  – Vytáčení osobní zkrácené volby, stiskem tohoto tlačítka a čísla 0-9 

Osobní zkrácená volba jde vyvolat i stiskem  a pozicí zkráceného čísla 0-9 
 

1. Zadávání :  Vytočte  *672 x číslo 
2. Mazání :  Vytočte  *673 x 

 
kde x je pozice zkrácené volby 0-9 
 
 Vypis  - Zobrazení příchozích hovorů 

Listování mezi jednotlivými záznamy se provádí stiskem ∧ nebo ∨. Pro další 
informace o záznamu stiskněte < nebo >. Při zobrazeném záznamu můžete stiskem 
 Volani  vytočit číslo ze záznamu, stiskem 

 Vymazat  a potvrzením OK smažete 

záznam, stiskem 
 Vytvor  můžete záznam uložit do os. adresáře. 

Po stisknutí 
 Vytvor , OK a výběrem os. adresáře a OK, překopírujete záznam do 

vybraného os. adresáře. 
 
 Info  – Osobní informace o pobočce 
 
 Interni  – Vyhledávání v interních záznamech ústředny pomocí klávesnice, po napsání 

alespoň prvních dvou znaků stiskněte 
 Konzult  a ústředna vyhledá odpovídající záznamy* 

 
 Externi  – Vyhledávání v externích záznamech ústředny pomocí klávesnice, po napsání 

alespoň prvních dvou znaků stiskněte 
 Konzult  a ústředna vyhledá odpovídající záznamy* 

 
* Možnost volby pomocí interních a externích záznamů, záleží na konfiguraci ústředny. 
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V. Otázky a odpovědi 

1) Přístroj neindikuje dobu ani cenu hovoru. Proč ? 
Vaše pobočková telefonní ústředna je připojena pouze analogovými státními 
linkami, pro které nebyla u SPT Telecom doobjednána možnost vysílání 
tarifikačních impulsů, a tak k Vám nepřichází informace o započetí hovoru. 

2) Jak zřídit konferenci více stran ? 
Postupem uvedeným v sekci III.A.7, poté obdobně postupuje jeden z Vámi 
zapojených do konference. Vždy platí, že konferenci může rozšiřovat její krajní 
člen, pokud se jedná o interního účastníka. Tato konference proto může 
obsahovat nejvýše dva účastníky externí. Pokud chcete využívat hromadné 
konference až o 60 členech, musí Váš systém být vybaven specializovanou 
konferenční kartou - informujte se u správce systému. 

3) Jak odstraním nápis PETR 417  VAS VOLAL V 12:34  
Stiskněte čtvrtou interaktivní klávesu pod displejem, nad kterou je na displeji 
nápis zrusit . Klávesou redial  můžete naopak Petra volat zpět. (Jméno i 
číslo pobočky je fiktivní.) 

4) Nezvoní u mne hovory proč ? 
Pravděpodobně máte navolenu funkci přesměrování všech hovorů od Vás na 
jiný aparát nebo funkci nevyrušovat. To se mohlo stát i mimoděk například 
tehdy, pokud jste nevytočili před voláním do státní sítě příslušný přestupný 
znak. (Zrušení viz dále). 

5) Jak zruším přesměrování  od mne? 
Buďto vytočíte kód *81, nebo stisknete sekvenci kláves funkce / sluzba 
/ presmer / zruseni nebo pomocí klávesy dalsi  nalistujete příslušné 
přesměrování a stisknete zruseni.  

6) Zvoní u mne cizí hovory proč ? 
Patrně si na Vás někdo přesměroval jeho hovory. Pokud se jedná o okamžité 
přesměrování všech hovorů (filtraci), můžete jej zrušit (viz dále). Pokud se 
jedná o jiný typ přesměrování, na displeji vidíte od koho máte hovory 
přesměrovány, zavolejte mu a požádejte ho, ať si zruší navolené přesměrování 
ze svého aparátu pomocí kódu *81. 

7) Jak zruším přesměrování ke mně (filtraci) ? 
Použijete sekvenci funkce / sluzba / --> / --> / filter , nyní 
vyberete, které přesměrování směrem na Vás chcete zrušit (pokud je výběr, 
stiskněte opakovaně dalsi  ) a zrušíte stiskem klávesy zrusit . 

8) Dají se nějak rychle zrušit všechny navolené funkce ? 
Ano, nejprve zrušte všechna přesměrování směrem od Vás kódem *81, zavěste 
zrušte všechny služby typu „zpětné volání“ kódem *69, na závěr zrušte všechna 
buzení kódem *1829999. Přesměrování směrem k Vám můžete zrušit pouze v 
některých případech viz výše. 
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9) Nechci, aby můj telefon někdo zneužil. Chci ho zablokovat. Jak ? 
Zadáte Vaše heslo (sekce IV.A.6), a pak můžete aparát zamknout (sekce 
IV.A.7). Pokud máte heslo již zadáno, stačí aparát jen uzamknout. Zamčení také 
můžete navolit kódem *141. 

10) Jak odemknu telefon ? 
Musíte znát Vaše osobní čtyřmístné heslo. Pak postupujete tak, jak je popsáno v 
sekci IV.A.7. Odemčení můžete navolit také kódem *142 a Vaše heslo. Pokud 
jste heslo zapomněli, kontaktujte Vaši servisní organizaci. 

11) Proč nemohu telefonovat do státní sítě ? 
Příčin může být více: 
• Nemáte oprávnění k volání do státní sítě, nebo k meziměstským, případně 

mezinárodním hovorům. 
• Voláte číslo, které bylo uvedeno jako zakázané. 
• Všechny linky vedoucí do státní sítě jsou obsazeny - tomu odpovídá i nápis 

na displeji - použijte službu zpětné volání, které navolíte klávesou redial . 

12) Proč si nemohu přesměrovat telefon -  Služba odmítnuta ? 
Příčin může být více: 
• Váš telefon je již přesměrován - nejprve zrušte aktuální přesměrování. 
• Nemáte povolenu službu přesměrování. 
• Ten, na koho chcete přesměrovat Váš telefon má nastavenu ochranu proti 

přesměrování. 
• Aparát, na který chcete přesměrovat je mimo provoz nebo volíte nesprávné 
číslo. Jeho vytočením se přesvědčte, že cílový aparát je volný a v provozu. 

• V případě externího přesměrování pravděpodobně nemáte povoleno externí 
přesměrování. 

13) Proč nemohu spustit filtraci jiného telefonu ke mně ? 
Příčin může být více: 
• Nemáte sekretářské oprávnění, nutné pro tento úkon. 
• Aparát, který chcete filtrovat je již přesměrován. 
• Aparát, který chcete filtrovat je mimo provoz nebo volíte nesprávné číslo. 

Jeho vytočením se přesvědčte, že cílový aparát je volný a v provozu. 
• Ten, koho chcete filtrovat nemá povolenu službu přesměrování. 

14) Proč mám interaktivní pokyny jinak uspořádány ? 
Důvodem je, že dostupné interaktivní pokyny se mění jednak podle stavu 
spojení, jednak podle toho, jaká máte nastavena oprávnění. Funkce je stále 
stejná, i když je zobrazen nad jinou interaktivní klávesou. 

15) Proč na mém aparátu nemám zobrazeny některé interaktivní pokyny, i když 
jsou v návodu? 
Pravděpodobně je nemáte povoleny v systémovém nastavení ústředny. Jedná se 
například o tyto parametry: 
• Čekání hovorů ano/ne. 
• Přesměrování ano/ne. 
• Sekretářské oprávnění (filtrace) ano/ne. 
• Ochrana hovoru ano/ne. 
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• Externí přesměrování ano/ne. 
• Aparát správce systému ano/ne. 
• Vícelinkový aparát ano/ne. 
• Stejná skupina interkomu ano/ne. 
• Aparát vyzváněcí skupiny ano/ne. 
• Kategorie pro odchozí volání. 

16) Jak zapnu a vypnu „pípání“ kláves ? 
Pípání zapnete tak, že v pokud je aparát v klidu, několikrát stisknete tlačítko 
„+“, ztišíte nebo vypnete opakovaným stiskem tlačítka „-“. 

17) Aparát zobrazuje „nesmysly“ nebo nic, případně špatně funguje 
Aparát byl buďto přímo vystaven elektrostatickému poli, nebo bylo na linku 
připojeno cizí napájení. Aparát odpojte ze zásuvky a za několik vteřin opět 
zapojte - vše bude v pořádku. Pokud aparát nezobrazuje nic, ani po stisku 
nepípají klávesy a krátkodobé odpojení nefunguje, je pravděpodobně přerušené 
vedení. Pokud pouze pípají klávesy, máte Váš digitální telefon zapojen 
pravděpodobně do zástrčky pro analogový (obyčejný) telefon. Jestliže se potíže 
opakují, kontaktujte vaši servisní organizaci.
 


