KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
T322
típusú IP telefonkészülékekhez
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A KÉSZÜLÉK KEZELŐSZERVEI
SZÁMJEGY gombok
A készülékén lévő SZÁMBILLENTYŰZETTEL lehet „tárcsázni” hívószámot és
szolgáltatáskódot választani.

KIJELZŐ
A KIJELZŐ
szabadon állítható nyelvezettel 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

SZOLGÁLTATÁS GOMBOK:
A kijelző alsó sorában a készülék állapotától függően az igénybe vehető
szolgáltatások/funkciók jelennek meg. Ezeket legkönnyebben az alattuk található
szolgáltatás gombokkal lehet aktivizálni.
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NAVIGÁLÓ billentyűk
A hangerőszabályozó billentyűvel például a kézibeszélő hangerejét és a készülék
csengetési hangerejét lehet szabályozni.

T322 készüléken található funkció gombok:
Szolgáltatás Szolgáltatás
ikon
név

Leírás

Hangposta hozzáférés.
Ha a lámpa világít, Önnek hangüzenete érkezett ( csak akinél a
hangpostát aktiválták )
Fejbeszélő készlet használatánál a kézi beszélő felemelése nélkül a
Headset gomb megnyomására tárcsahangot kapunk. A billentyű újbóli
megnyomására bontja a hívást.
Üzenet
jelzése

Forward

Hívásainak átirányításához, kérjük, használja az alközpont
szolgáltatásait

Redial

Utolsó hívott szám, újrahívása

Speaker

Kétirányú ki hangosító gomb

Mute

Mikrofonnémítás.
Beszélgetés közben a gomb megnyomásának hatására az Ön hangja
nem hallható a hívó, vagy hívott félnél. A billentyű másodszori
megnyomásával, folytatható a beszélgetés.

A navigátor gombokkal a kijelző alsó sorában látható szolgáltatások között lehet a
kurzort mozgatni. A kurzor által éppen mutatott szolgáltatást az alatta található
szolgáltatás gombokkal lehet aktivizálni.

Hangbeállítás
Hangerő változtatás:

+
-

hangosabb "csengőhang"
halkabb "csengőhang"
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Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az alközponti rendszeren, az egyes készülékek
jogosultságait a központi program beírása során jelölik ki, mindenkor a felhasználó
illetékes munkatársainak kérésének megfelelően. Amennyiben valamely szolgáltatás
(jogosultság) az Ön számára nem lenne elérhető, annak okai:
a, készüléke még nincs beprogramozva
b, egy adott szolgáltatást nincs joga használni.

HÍVÁSOK KEZELÉSE
Szolgáltatás gombok használata
A képernyő legalsó sorában megjelenő szolgáltatások/funkciók az alattuk található
szolgáltatás gombok lenyomásával vehetőek igénybe

Belső mellék hívása
Letett kézibeszélővel: (a hívás ekkor kihangosított lesz) tárcsázza a mellék számát és
nyomja meg a „Send” szolgáltatás gombot vagy az „OK” gombot. A
billentyűvel lehet a hívást bontani.
Felemelt kézibeszélővel: tárcsázza a mellék számát és nyomja meg a „Send” Szolgáltatás
gombot vagy az „OK” gombot. A kézibeszélő visszahelyezésével lehet a hívást bontani.
A
billentyű lenyomásával a beszélgetés kihangosított lesz, és a kézibeszélő
visszahelyezhető, ekkor a
billentyűvel lehet a hívást bontani.

Külső szám hívása
Kimenő vonalat a 0 (hivatalos célú) vagy 6 (magán célú) gomb lenyomásával lehet kérni,
majd a személyi kód bebillentyűzése után a hívni kívánt városi számot kell tárcsázni
folyamatosan, tehát a 06 után nem kell újabb tárcsahangra várni, majd ezután a „Send”
szolgáltatás gomb vagy az „OK” gomb megnyomásával kezdeményezheti a hívást.
A kézibeszélő/

használata megegyezik a belső mellék hívásánál megismertekkel.

Hívásátkapcsolás
Nyomjuk meg az „Tran” billentyűt
Tárcsázzuk a kívánt számot, majd nyomjuk meg a „Send” Szolgáltatás gombot, vagy az
„OK” gombot.
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Ha a szám jelentkezik, közöljük, hogy hívást adunk át (ezen idő alatt a hívó tartásba
kerül, és átkapcsolni kívánt fél beszélgetésünket nem hallja)
Tegyük le a kézibeszélőt, ezzel az összeköttetést megteremtettük.
Természetesen hívásátadásnál nem szükséges a külső felet "bejelenteni" tárcsázást
követően azonnal kiléphetünk a vonalból.
Amennyiben az átadás nem sikerül, mert a vonal foglalt, vagy nem válaszol, nyomjuk
meg „Cancel” majd a „Resume” szolgáltatás gombot és a hívót visszakapjuk.

Konferencia
Alapszituáció: ketten már beszélnek telefonon és be kívánnak vonni egy harmadik
személyt:
Nyomja meg az „Conf” szolgáltatás gombot.
Tárcsázza a harmadik fél számát, majd nyomja meg a „Send” szolgáltatás gombot, vagy
az „OK” gombot, a fél bejelentkezése után tájékoztassa az illetőt a háromoldalú
konferencia tényéről.
Nyomja meg ismételten az „Conf” szolgáltatás gombot, a három fél összekapcsolódott.
Amennyiben a harmadik fél belső állomás és nem válaszol, nyomja meg az „Cancel”
majd a „Resume” szolgáltatás gombot, hogy visszatérhessen az első félhez.
Amennyiben a harmadik fél külső állomás és nem válaszol, nyomja meg a „Cancel”
majd a „Resume” szolgáltatás gombot, hogy visszatérhessen az első félhez.

Hívásátvétel
Szituáció: Irodájában kicseng egy telefon, és a készülék használója éppen nincs a helyén.
Ön szeretné fogadni a hívást a saját készülékén.
Billentyűzze be a 27 szolgáltatás kódot, majd a csengető mellékszámát, és ezután nyomja
meg az „OK” gombot.

Hívástartás
A beszélgető partnerét tartásba helyezheti (pl. mással kíván telefonján beszélgetni ) a
„HOLD” szolgáltatás gomb megnyomásával.
Amennyiben a tartásba helyezett féllel tovább kívánja folytatni a beszélgetést, nyomja
meg a „Resume” szolgáltatás gombot.
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Hívásátirányítás
Szituáció: Ha Ön időlegesen el szeretné hagyni a munkahelyét, és azt szeretné, hogy
hívásait más válaszolja meg, ezért átirányíthatja a hívásait egy kijelölt mellékállomásra.
Billentyűzze be a „141” szolgáltatás kódot, majd annak a melléknek a hívószámát ahová
irányítani szeretné a hívását, ezután nyomja meg az „OK” gombot.
Ha a szolgáltatást törölni szeretné, billentyűzze be „141” szolgáltatás kódot, majd a
„10”-et.

Utolsó szám újrahívás
Az „RD” jelű gomb megnyomása után a listából válassza ki a visszahívni kívánt számot,
majd nyomja meg a „Send” szolgáltatás gombot, vagy az „OK” gombot.

Megjegyzés:
Egyes funkciók/szolgáltatások igénybe vételéhez megfelelő jogosultság szükséges (a
jogosultság körét és mértékét az üzemeltető illetékesei határozzák meg). Ha Ön egy
olyan funkciót akar használni, amihez nincs jogosultsága, a kijelzőn a „Not Acceptable
Here” felirat jelenik meg.

A készülék egyedi, az alközponttól független beállítása:
Letett kézi beszélő mellett nyomjuk meg a „Menu” szolgáltatás gombot, majd a
navigátor gombokkal mozogjunk el a „Settings” pontig, nyomjuk meg az „OK”
billentyűt. Majd ezután válasszuk az „OK” gomb megnyomásával a „Basic Settings”
menüpontot.
Az alábbiakat állíthatjuk be:
1. Language (nyelvválasztás)
2. Time & Date (idő, dátum beállítás)
3. Ring Tone (csengetés típusa)
4. Phone volume (a hangos mód, kézibeszélő, fejbeszélő, csengetési hangereje)

Kijelző nyelvezetének beállítása:
A „Language „ menüponton nyomjuk meg az „OK” gombot, majd a navigátor
gombokkal mozogjunk el az általunk választandó nyelvi pontig, nyomjuk meg az „OK”
billentyűt. Ezután nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt amíg az időpontot
mutató, alapképernyőig vissza nem jutunk.
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A dátum, idő beállítása:
Miután az „OK” gomb megnyomásával kiválasztottuk a „Time & Date” menüpontot,
válasszuk a megjelenő menüből a „Manual Settings” pontot, majd a navigátor
gombokkal választhatunk a kitöltendő mezőből, amelybe a megfelelő értéket beírva, a
„Save” szolgáltatás gomb megnyomásával az idő beállításra kerül. Ezután nyomjuk
meg annyiszor a „Back” billentyűt amíg az időpontot mutató, alapképernyőig vissza
nem jutunk.

A csengetés típusának kiválasztása:
A „Ring Tone” menüpontot az „OK” gomb megnyomásával kiválasztva, egy újabb
választási lehetőséget kapunk, amelyben a navigátor gombokkal lépegetve, az éppen
aktuálisat le is játssza a telefonon. A számunkra tetszőnél nyomjuk meg az „OK”
gombot, ezzel kiválasztottuk, majd nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt, amíg
az időpontot mutató, alapképernyőig vissza nem jutunk.

A hangerő alap beállítása:
A „Phone Volume” menüpontot az „OK” gomb megnyomásával kiválasztva, egy újabb
választási lehetőséget kapunk, amelyben a navigátor gombokkal lépegetve, az „OK”
gomb megnyomásával kiválasztjuk, amelyiket állítani szeretnénk („Handset Volume”,
„Speaker Volume”, „Headset Volume”, „Ring Volume” ), majd a beállítását a
navigátor gombokkal végezhetjük el, és az „OK” gomb megnyomásával érvényesítjük.
Ezután nyomjuk meg annyiszor a „Back” billentyűt, amíg az időpontot mutató,
alapképernyőig vissza nem jutunk.

A DIRECTORY HASZNÁLATA:
Új kapcsolat felvétele:
Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local
Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő
„Contacts” menüponton az „OK” gombot.
Nyomjuk meg az „Add” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő „Name” nevű ablakban
gépeljük be a kapcsolatunk nevét, majd a navigátor gombokkal lemozogva, az „Office”,
„Mobile”, „Other” ablakban a kapcsolatunk különböző típusú telefonszámait adjuk
meg (amennyiben városi vonal hívószámát adjuk meg, gépeljük elé a „0” („6”) városi
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vonalat kérő számot, valamint ha készülékünk személyi kód használatra kötelezett
akkor azt is fel kell vinnie: pl.: 0 12345 0611234567.

Meglévő bejegyzés javítása:
Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local
Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő
„Contacts” menüponton az „OK” gombot.
Válasszuk ki a navigátor gombokkal a módosítani kívánt bejegyzést, majd nyomjuk meg
az „Option” szolgáltatás gombot, majd a „Detail” menüponton nyomjunk „OK”
gombot. A navigátor billentyűkkel válasszuk ki a módosítani kívánt mezőt, és vigyük be
az új nevet, telefonszámot.

Meglévő bejegyzés törlése:
Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local
Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő
„Contacts” menüponton az „OK” gombot.
Válasszuk ki a navigátor gombokkal a módosítani kívánt bejegyzést, majd nyomjuk meg
az „Option” szolgáltatás gombot, majd a „Delete” menüponton nyomjunk „OK”
gombot. A rendszer még egyszer rákérdez, hogy biztosan törölni szeretnénk, melyre
nyomjuk meg az „OK” gombot.

Keresés, és azonnali hívás a Directory-ból:
Nyomjuk meg a „Dir” szolgáltatás gombot, majd a megjelenő menüből a „Local
Directory” menüponton nyomjuk meg az „OK” billentyűt, majd a megjelenő
„Contacts” menüponton állva nyomjuk meg a „Search” szolgáltatás gombot, majd
gépeljük be a keresendő név első néhány karakterét, majd nyomjuk meg az „OK”
gombot. A megjelenő listából a navigátor billentyűkkel válasszuk ki a hívandó
kapcsolatot, majd nyomjuk meg a „Dial” szolgáltatás gombot. Az ezután megjelenő
listából válasszuk ki a hívni kívánt számot, majd nyomjuk meg a „Dial” szolgáltatás
gombot.
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