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Krátký instalační návod

í

Sluchátkový
kabel

IP telefon

Sluchátko

Stojan

Ethernet kabel

Napájecí adaptér
(Voltelné)

    Krátký instal. návod

Držák na stěnu
(Koupit samostatně)

Ikony na obrazovce
V režimu  handsfree

Hovor je přidržen

Nová SMS

Volané hovoryl

V režimu náhl. soupr.

Auto-odpověď aktivní

Nová  VM zpráva

Zmeškané hovory

V režimu sluchátka

Aktivní přesměrování

Nerušit DND je aktivní

Přesměrované hovory

Vypnutý mikrofon

Internet je odpojen

Zmeškané hovory(Status 
bar)

Tichý režim 

Internet je připojen

Přijaté hovory

Bezdrátová  síť 
připojena
Bezdrátová  síť
odpojena

Funkce tlačítek
Indikátor čekajících zpráv MWI

Navigační tlačítka a tlačítko OK. Dlouhým stisknutím 
tlačítka Nahoru zkontrolujte obecné informace o 
telefonu (IP adresa/MAC adresa/atd.)

V klidovém režimu nebo během vyzvánění:
zvýší nebo sníží hlasitost vyzvánění
V hovoru: zvýšení popřípadě sníží hlasitost sluchátka, 
náhlavní soupravy nebo handsfree

Tlačítko nahlavní soupravy, zapnutí / vypnutí
Home tlačítko, přejdete zpět na domovskou stránku
Tlačítko zpět，vrátite se k předchozímu adresáři

V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu
V režimu hovoru: vyp./zap. mikrofonu

Tl. opakovaní volby, přístup k posledního hovoru
Tlačítko telefonního seznamu
Tlačítko hlasové zprávy

Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru

í
Připevněte stojan a upravte úhel dotykové obrazovky
PUSH

①USB port: připojte USB zařízení (USB ﬂash disk, USB náhl. souprava)
② Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
③ Network port: připojte lokální líť nebo internet.
④ PC port: síťový port pro připojení počítače
⑤ Headset port: připojení náhlavní soupravy.
⑥ Handset port: připojení  telefonního sluchátka.

DC 12V

Kofigurace
 kamery

Konfigurace přes telefon
1. Stiskněte ikonu Nastavení telefonu..
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení
(DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte linku: pro konfiguraci zapněte účet, vyplňte adresu
SIP serveru, port, user name, password atd.
4. Uložte konfiguraci.
Konfigurace přes Web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte ikonu Nastavení
> Obecné informace.
2. Login: zadejte IP adresu do webového prohlížeče.Počítač a

Montáž na stěnu (Držák na stěnu je nutné zakoupit samostatně)

telefon by měly být ve stejném segmentu IP adresy (Výchozí
uživatelské jméno a heslo jsou „admin“).
3. Konfigurace: Vyberte síť/účet atd. a vyplňte příslušný obsah.
4. Save the conﬁguration.

Nastavení jazyka
.

Sestavení hovoru
.

obrázku níže.

Příjmutí hovoru
1.Použití sluchátka: vyzvedněte sluchátko.
2. Použití náhlavní soupravy: stiskněte
.
3. Použití hlasitého reproduktoru: stiskněte

.

Opakování volby
1. Sisknutím

Nerušit DND

, znovu vytočíte poslední číslo.

1. Stiskněte ikonu DND
v pohotovostním režimu nebo
klikněte na ikonu Phone Settings > DND.
2. Vyberte režim..

Ztlumení mikrofonu
1.Stiskněte

Hlasová schránka

pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2.Stiskněte znovu
pro zrušení ztlumení konverzace.

1. Chcete-li vstoupit do své hlasové schránky, stiskněte tlačítko
Hlasová zpráva nebo ikonu hlasové zprávy
, bude indikován
počet zpráv, pokud to poskytuje váš server nebo PBX.
2. Vyberte linku a stisknutím ikony telefonu zavolejte.

hovoru
 k přidržení nebo pokračování.

Seznam hovorů
1. Stiskněte ikonu Call Log
.
2. Procházejte seznam pomocí navigačního tlačítka nebo posuňte
obrazovku.

Přepojení hovoru

Bluetooth

Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte soft tlačítko Transfer behem aktivního hovoru,
hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte soft tlačítko Transfer
dokončení operace.
Přepojení na slepo:
1. Stiskněte soft tlačítko Transfer behem aktivního hovoru,
hovor bude přidržen.
2. Pak vytočte druhé telefonní číslo a stiskněte soft tlačítko
Transfer.

Přesměrování hovoru
1. Stiskněte ikonu Settings > Line > vyberte linku >
Forward Settings.
2. Zadejte cílové číslo a typ přesměrování.

WiFi
1. Stiskněte ikonu WiFi ve statusovém panelu.
2. Nebo stiskněte ikonu Settings > Wi-Fi pro vstup do
konfigurace WiFi.
3. Po otevření sezobrazí seznam dostupných WiFi sítí.
4. Vyberte WiFi kterou chcete připojit.
5. Zadejte příslušné heslo pro připojení k WiFi. Ve výchozím
nastavení je použit DHCP režim .

Telefonní seznam

Konference

Přístup k telefonnímu seznamu:
1. Stiskněte ikonu Contact.
2. Vyberte All Contacts nebo jinou skupinu .
3. Chcete-li vytočit položku, stiskněte ikonu Dial

1. Jakmile budete ve spojení s 1. volajícím, stiskněte
tlačítko Conference, 1 volající bude přidržen.
2. Pak vytočte druhé číslo.
3.Po navázání 2. hovoru stiskněte tlačítko Conference pro
sestavení konference.

.

Přidat nový záznam:
1. Stiskněte ikonu Contact, stiskněte All Contacts nebo
jinou skupinu > stiskněte ikonu Add.
.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte ikonu OK √

ovací tlačítka
DSS tlačítka :
potvrďte      .

Ostatní tlačítka :
1. Ve webovém rozhraní můžete konfigurovat zkratky pro
navigační a soft tlačítka.
2. Můžete stisknout ikonu Phone setting > Key, vyberte
požadované soft tlačítko, pak vyberte z
konfigurovatelných položek a váš požadovaný typ a
hodnotu, potvrďte ikonou √.

1. Stiskněte ikonu Bluetooth v statusovém panelu.
2. Nebo stiskněte ikonu Settings > Bluetooth pro vstup do
rozhraní Bluetooth.
Po otevření se zobrazí naskenovaný seznam Bluetooth, vyberte 
libovolné zařízení a klikněte pro spárování se zařízením.

√

