KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
T207S
T208S
típusú IP telefonkészülékekhez

Egyszerűsített kezelési útmutató T207S, T208S jelű IP telefonkészülékek használatához.
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A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI
SZÁMJEGY GOMBOK
A készülékén lévő SZÁMBILLENTYŰZETTEL lehet „tárcsázni” hívószámot és szolgáltatáskódot.

KIJELZŐ
A KIJELZŐ rövid szöveges üzenettel számos információt közöl Önnel a hívott, a hívó személyéről és
a célállomás állapotáról:
A készülékeken az alábbi információk jelennek meg a használattól függően:
- dátum és pontos idő
- a hívott száma
- a hívó száma
- fővonalak egyéni hívószáma
GYORS billentyűk:
A kijelző alsó sorában a készülék állapotától függően az igénybe vehető szolgáltatások/funkciók
jelennek meg. Ezeket legkönnyebben az alattuk található GYORS billentyűkkel lehet aktivizálni.

NAVIGÁLÓ billentyűk
A HANGERŐSZABÁLYZÓ billentyűvel például a készülék hangerejét lehet szabályozni,
üzenethagyók listáját lapozni, csengetési hangot beállítani stb.
KEZELŐ billentyűk:
A készüléken található MSG, XFER, CONF, REDIAL, DIR, HOLD, HEADSET, MUTE, SPKR
billentyűkkel előre programozott szolgáltatásokat lehet igénybe venni.
A le-fel, jobbra-balra kurzor mozgató billentyűvel a kijelző alsó sorában látható szolgáltatások között
lehet a kurzort mozgatni. A kurzor által éppen mutatott szolgáltatást az alatta található GYORS
billentyűvel lehet aktivizálni.

BILLENTYŰZET
A készüléken 4 db szabadon programozható BILLENTYŰ található. A szabadon
programozhatóságból következik, hogy bármely billentyűre akármilyen létező funkció/szolgáltatás
ráprogramozható. Néhány gyakran használt funkciót előre felprogramoztunk készülékére, hogy
azonnal igénybe vehesse, de természetesen átprogramozhatja saját igényeinek megfelelően.
A billentyűkön lévő LED világít, ha a ráprogramozott funkció/szolgáltatás aktív. Ha mellékállomást
programozunk fel a LED akkor világít, ha mellékállomás éppen beszél (foglalt).

HANGBEÁLLÍTÁS
Hangerőváltoztatás:
+ hangosabban "csengessen"
- halkabban "csengessen"
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a CORAL rendszeren belül az egyes készülékek jogosultságait a
központi program beírása során jelölik ki, mindenkor a vevő illetékesei kérésének megfelelően.
Amennyiben valamely szolgáltatás (jogosultság) az Ön részére nem lenne elérhető, annak két oka
lehet:
a. készüléke még nincs beprogramozva.
b. egy adott szolgáltatásra nem jogosult.

HÍVÁSKEZELÉS
GYORSBILLENTYŰK HASZNÁLATA
A képernyő legalsó sorában megjelenő szolgáltatások/funkciók az alattuk található gyorsbillentyű
lenyomásával vehetőek igénybe

HÁZI MELLÉK HÍVÁSA
 Letett kézibeszélővel: (a hívás ekkor kihangosított lesz) tárcsázza a mellék számát, majd
nyomja meg az „OK” billentyűt. A SPKR billentyűvel lehet a hívást bontani.
 Felemelt kézibeszélővel: tárcsázza a mellék számát, majd nyomja meg az „OK” billentyűt. A
kézibeszélő visszahelyezésével lehet a hívást bontani.
A SPKR billentyű lenyomásával a beszélgetés kihangosított lesz, és a kézibeszélő
visszahelyezhető, ekkor a SPKR billentyűvel lehet a hívást bontani.

KÜLSŐ (VIDÉKI, VÁROSI) SZÁM HÍVÁSA
 Kimenő vonalat a 0 gomb lenyomásával lehet kérni, a tárcsahang megjelenése után a
hívni kívánt városi számot kell tárcsázni folyamatosan, tehát a 06 után nem kell újabb
tárcsahangra várni, majd nyomja meg az „OK” billentyűt.
A kézibeszélő/SPKR használata megegyezik a házi mellék hívásánál megismertekkel.

HÍVÁSÁTADÁS
 Nyomjuk meg az XFER billentyűt
 Tárcsázzuk a kívánt számot, majd nyomja meg az „OK” billentyűt
 Ha a szám jelentkezik, közöljük, hogy hívást adunk át (ez idő alatt az átadni kívánt fél
beszélgetésünket nem hallja)
 Nyomjuk meg újra az XFER billentyűt, ezzel az összeköttetést megteremtettük, majd tegyük
le a kézibeszélőt.
Természetesen hívásátadásnál nem szükséges a külső felet "bejelenteni" tárcsázást követően
azonnal kiléphetünk a vonalból.
Ha elrontottuk a hívandó szám tárcsázását, még mielőtt megnyomtuk az „OK” gombot a
„Backsp” gyors Ha már megnyomtuk az „OK” gombot, akkor az „Endcall” majd a „Resume”

gyors billentyűk, majd a kézibeszélő villájának megnyomásával térhetünk vissza a hívóhoz,
és próbálhatjuk meg az újra az átadást.
Ha a mellékállomás foglalt azonnal visszakapjuk a kijelzőn a hívó felet, akihez a „Resume”
gyors billentyű, majd a kézibeszélő villájának megnyomásával térhetünk vissza.

KONFERENCIA
Alapszituáció: ketten már beszélnek telefonon és be kívánnak vonni egy harmadik személyt:
 Nyomja meg az XFER billentyűt.
 Tárcsázza a harmadik fél számát, nyomja meg az „OK” gombot amikor bejelentkezett
tájékoztassa az illetőt a háromoldalú konferencia tényéről.
 Nyomja meg ismételten az CONF billentyűt, a három fél összekapcsolódott.
Amennyiben a harmadik fél belső állomás és nem válaszol, nyomja meg a „Resume” gyors
billentyű, majd a kézibeszélő villájának megnyomásával térhetünk vissza az első félhez.
Ha ki akar szállni a 3-as konferenciából, egyszerűen tegye vissza a kézibeszélőt. A másik két
fél a beszélgetést folytathatja.

TARTÁSBA HELYEZÉS
 A beszélgető partnerét tartásba helyezheti (pl. mással kíván telefonján beszélgetni ) a HOLD
billentyű lenyomásával.
 Amennyiben a tartásba helyezett féllel tovább kívánja folytatni a beszélgetést, ismételten
nyomja meg a HOLD feliratú billentyűt.
Egyszerre több hívást is tartásba helyezhetünk és tetszés szerinti sorrendben folytathatjuk a
beszélgetéseket. A sorrendet a kijelzőn történő lapozással ()határozhatjuk meg.
Természetesen emlékeznünk kell arra, hogy pl: CO-1-en várakozik X, CO-5-ön Y stb.

UTOLSÓ SZÁM ÚJRAHÍVÁSA
 A CORAL központ egységét úgy programozták be, hogy REDIAL jelű gombjával lehet
minden külön programozás nélkül az utolsó számot újra hívni.

