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Úvod 

Aastra 7147a je analogový telefon střední trřídy napájený ze sítě.Podporuje
seznam volání, kontrolku zmeškaných volání, nastavení hlasitosti, zamčení
konfigurace. Tato uživatelská příručka popisuje funkce telefonu Aastra 7147a
při připojení do systému MXONE Telephony Switch nebo Telephony server.

Aktuální verzi uživatelské příručky lze stáhnout na adrese: 

http://www.aastra.com
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Důležité informace pro uživatele 

Bezpečnostní pokyny

Uložte si tyto pokyny 

Před použitím si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny!

Poznámka: Při používání telefonu nebo připojených zařízení vždy dodržujte 

základní bezpečnostní opatření pro snížení rizika vzniku požáru, úrazu 

elektrickým proudem a jiných úrazů. 

• Dodržujte pokyny v uživatelské příručce nebo jiné dokumentaci pro daný přístroj. 

• Přístroj vždy instalujte pouze v prostoru a prostředí, pro které je navržen. 

• Náhlavní soupravy používané s tímto přístrojem musí odpovídat standardu EN/IEC 

60950-1. 

• Bez souhlasu strany odpovědné za dodržování norem neprovádějte žádné změny 

ani úpravy přístroje. Nepovolené změny nebo úpravy mohou zneplatnit oprávnění 

uživatele přístroj používat. 

• Nepoužívejte telefon pro ohlášení úniku plynu v blízkosti úniku. 

• Na výrobek nevylévejte žádné tekutiny, a nepoužívejte jej v blízkosti vody, například 

u vany, umyvadla nebo dřezu, ve vlhkých sklepech ani u bazénu. 

• Do konektorů přístroje nevkládejte žádné předměty, které nejsou součástí přístroje 

nebo dodatečných produktů. 

• Produkt nerozebírejte. Je-li nutný servis nebo oprava, kontaktujte autorizovanou 

servisní agenturu. 

• Telefon (kromě bezdrátového) nepoužívejte během bouře. 

Likvidace výrobku

Nevyhazujte výrobek do komunálního odpadu. Zkontrolujte místní normy pro likvidaci 

elektrických zařízení. 
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Části telefonu

Když telefon vybalíte, přesvědčte se, že jste obdrželi všechny následující 

součásti. V případě, že nějaká část chybí, kontaktujte dodavatele 

telefonu. 

Popis telefonu

Telefon 

5 

Části telefonu

Když telefon vybalíte, přesvědčte se, že jste obdrželi všechny následující 

V případě, že nějaká část chybí, kontaktujte dodavatele 

Popis telefonu

Sluchátko 
Kabel 

sluchátka 

Štítek pro 

popis

Když telefon vybalíte, přesvědčte se, že jste obdrželi všechny následující 

V případě, že nějaká část chybí, kontaktujte dodavatele 

   Štítek Podstavec 
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Tabulka symbolů na klávesnici 

Symboly / 
Klávesy

Česky Francouzsky Španělsky Německy Portugalsky 

Speed-dial 
Shift/M0-M7 

Rychlá volba 
Shift/M0-M7 

Numérotation 
abrégée 
Touche Maj/M0-
M7 

Teclas 
programables 
Shift/M0-M7 

Kurzwahl 
Shift/M0-M7 

Discagem rápida 
Shift/M0-M7 

Flash Key Flash Touche R-Flash Tecla Flash R- Taste Flash 

Radial / Pause 
Key 

Opětovné vytočení 
/ pauza 

Touche Rappel / 
Mise en attente 

Rellamada/ 

Pausa 

Wahlwiederholung / 
Pausentaste 

Rediscagem/tecla 
de pausa 

0-9, * and # 
(dial keys) 

0-9, * a # 
(vytáčení) 

0-9, * and # 

(touches de 

numérotation) 

0-9, * and # 

(digitos) 

0-9, * and # 

(Zifferntasten) 

0-9, * and # 

(Dígitos) 

Volume keys Hlasitost Touches de 

réglage volume 

Volumen Lautstärketasten Volume 

Mute key Ztlumit Touche secret - 

Act./desactiv- 

Micro 

(Mute) silencio Stummtaste Mudo 

     Call list key Seznam hovorů Touche d'annuaire 

téléphonique 

Lista de 
llamadas 

Anruflist
                                     Lista de chamadas

Save key Uložit Touche de 
sauvegarde 

Salvar Speichertaste Salvar 

Delete key Vymazat Touche 
d'Effacement 

Borrado Löschtaste Excluir 

Music on hold Přidržení Musique d'attente Música en 
espera 

Musik bei Warten Música em espera 

Message waiting Nová zpráva Message en 
attente 

Mensaje en 
espera 

Nachricht wartet Mensagem em 
espera 

Speaker / 
Headset key 

Reproduktor / 
náhlavní 
souprava 

Haut-parleur / 
Casque 

Altavoz / Tecla 
de manos libre 

Lautsprecher / 
Kopfhörertaste 

Alto-falante / Fone 
de ouvido 
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Konektory kabelů a přepínač čekajících zpráv (MW) 

Symboly French Spanish German Portuguese Italian 
Konektor 
telefonní linky 

Prise ligne 
téléphonique 

Puerto 

conneccion de 

linea 

Anschlussbuchse Conector de 

linha telefônica 

Presa linea 
telefonica 

VYP / Vysoké 
napětí / MW(-) 
/ MW(+) 

ARRET / Haute 

Tension / MW(-) / 

MW(+) 

DE / Alto voltaje / 

MW(-) / MW(+) 

AUS/Spannung/ 

MW(-) / MW(+ 

OFF / Hi Volt / 

MW(-) / MW(+) 

OFF/Alta 

Tensione 

MW(-) / MW(+) 

Konektor 
náhlavní 
soupravy 

Prise pour casque Puerto de 

auricular 

Kopfhörerbuchse Conector do 

fone de ouvido 

Presa Cuffia 

Konektor 
sluchátka 

Prise pour 

combiné 

Puerto de 
microtelefono 

Hörerbuchse Conector do 
monofone 

Presa 
Microtelefono 

Datový 
konektor 

Prise pour 

données 

Puerto de datos Datenbuchse Conector de 
linha de dados 

Presa dati 

KONEKTOR 

SLUCHÁTKA 

DATOVÝ 

KONEKTOR 

KONEKTOR 

NÁHLAVNÍ 

SOUPRAVY 

KONEKTOR 

LINKY 



Analogový telefon Aastra 7147a 8 

Příchozí hovory 

Přijímání příchozího hovoru 
Zvedněte sluchátko, nebo nezdvihejte sluchátko a stiskněte klávesu 

. 

Přijímání druhého hovoru 
Při hovoru vás tón čekajícího hovoru upozorní, že na přijetí čeká druhý 

hovor. Máte dvě možnosti: 

Možnost 1: 
 1.       Zavěste sluchátko. Nový hovor se zobrazí na vašem telefonu.
2. Zvednutím sluchátka přijmete hovor. 

Možnost 2: 
1. Požádejte osobu, se kterou hovoříte, o strpení. 
2. Stiskněte a položte sluchátko. Začne zvonit čekající hovor. 
3. Zvednutím tlačítka přijmete nový hovor. 
4. Stiskem klávesy 2 se vrátíte k prvnímu hovoru (ve Švédsku stiskněte 

klávesu ).

Po dokončení hovoru položením sluchátka přijmete opět první hovor. 

Přijímání hovoru z jiné pobočky
Hovor z jiné pobočky můžete přijmout z kteréhokoli telefonu v kanceláři: 

1. Zvedněte sluchátko a zavolejte na pobočku, která zvoní. 
2. Uslyšíte tón obsazeno, stiskněte klávesu 8 (Francie: 4, Švédsko: 6). 

Ztlumení vyzváněcího tónu 
Stiskem ztlumíte vyzváněcí tón (bliká LED).

Režim nerušit 
Když aktivujete režim nerušit, hovory na vaši pobočku se nebudou 
zobrazovat. 
Odchozí volání lze provádět jako obvykle. 
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Aktivace režim
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy 

Deaktivace režim
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy 

Měření času příchozích hovorů
Pět vteřin po aktivaci stavu „zvednuto“ se začne měřit čas příchozího hovoru

hovoru se uloží v

Odchozí hovory

Vytáčení a předvytáčení

Vytáčení

Zvedněte sluchátko, nebo stiskem klávesy 
handsfree/ náhlavní souprava
případě potřeby také 

Předvytáčení
S položeným sluchátkem stiskněte klávesy pro vytáčené číslo 
čísel). Stiskem klávesy
telefon číslo vytočí během 

Volání pomocí h
1. Stiskněte klávesu 
2. Opětovným stiskem klávesy
3. V režimu sluchátka můžete přepnout do režimu handsfree stiskem 

klávesy

Volání pomocí 
1. Připojte k
2. Stiskněte tlačítko 
3. Opětovným stiskem klávesy 
4. V režimu sluchátka můžete přepnout do režimu 

stiskem klávesy

9 

režimu nerušit: 
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 7 #  Zavěste sluchátko.

režimu nerušit: 
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy 

Měření času příchozích hovorů
Pět vteřin po aktivaci stavu „zvednuto“ se začne měřit čas příchozího hovoru

hovoru se uloží v seznamu volání spolu s identifikačními údaji volajícího

Odchozí hovory

Vytáčení a předvytáčení

Zvedněte sluchátko, nebo stiskem klávesy zahájíte režim 
náhlavní souprava. Zadejte číslo pomocí číselných kláves 

potřeby také pomocí kláves *, # nebo ). 

S položeným sluchátkem stiskněte klávesy pro vytáčené číslo 
Stiskem klávesy nebo zvednutím sluchátka 

telefon číslo vytočí během 1,1 s. 

Volání pomocí handsfree 
Stiskněte klávesu a pomocí klávesnice zadejte číslo
Opětovným stiskem klávesy zase zavěsíte. 

režimu sluchátka můžete přepnout do režimu handsfree stiskem 
klávesy . 

Volání pomocí náhlavní soupravy
Připojte k telefonu náhlavní soupravu 
Stiskněte tlačítko a pomocí klávesnice zadejte číslo
Opětovným stiskem klávesy zavěsíte. 

režimu sluchátka můžete přepnout do režimu náhlavní soupravy 
stiskem klávesy . 

,

Pět vteřin po aktivaci stavu „zvednuto“ se začne měřit čas příchozího hovoru. Doba 

identifikačními údaji volajícího. 

režim 
číslo pomocí číselných kláves (v 

S položeným sluchátkem stiskněte klávesy pro vytáčené číslo (max. 32 
zvednutím sluchátka 

a pomocí klávesnice zadejte číslo. 

režimu sluchátka můžete přepnout do režimu handsfree stiskem 

klávesnice zadejte číslo. 

náhlavní soupravy 

* 2 7 #  Zavěste sluchátko.
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e

Opětovné vytáčení
1. Stiskněte
2. Pro vytočení zvedněte sluchátko nebo stiskněte klávesu 

Vytáčení posledního externího čísla
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy 

Volat zpátky ze 
1. Stiskněte 
2. opětovat

3. Zvedněte sluchátko 

Rychlá volba pomocí paměťových kláves 
1. Zvedněte sluchátko nebo stiskněte 
2. Pro vytočení čísla stiskněte klávesu 

Zpětné volání
Pokud je volaná 

1. U tónu obsazeno stiskněte klávesu 

2. Zvedněte sluchátko, jakmile přijde zpětný hovor

Pokud jsou všechny vnější linky obsazeny 
dané linky): 

1. U tónu obsazeno stiskněte klávesu 

2. Zadejte externí číslo a stiskněte klávesu 

3. Zvedněte sluchátko, jakmile přijde zpětný hovor

Zrušení zpětné
Pro zrušení zpětného volání: 
dané vnější číslo a 
Pro zrušení všech zpětných volání: 
klávesy # 3 7 #

10 

Opětovné vytáčení
Stiskněte ; displej zobrazí poslední volané číslo.

Pro vytočení zvedněte sluchátko nebo stiskněte klávesu 

Vytáčení posledního externího čísla
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * * * (Finsko a Švédsko

Volat zpátky ze seznamu volání
Stiskněte 

vyberte záznam volání, které chcete opětovat . 

Zvedněte sluchátko nebo stiskněte 

Rychlá volba pomocí paměťových kláves (M0-M7)
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte 
Pro vytočení čísla stiskněte klávesu M0 až M7

Zpětné volání
Pokud je volaná pobočka obsazena nebo neodpovídá: 

U tónu obsazeno stiskněte klávesu 6, a zavěste 

Zvedněte sluchátko, jakmile přijde zpětný hovor. 

Pokud jsou všechny vnější linky obsazeny (po vytočení čísla nebo čísel 

U tónu obsazeno stiskněte klávesu 6 (Finsko, Francie, Švédsko

externí číslo a stiskněte klávesu #. 

Zvedněte sluchátko, jakmile přijde zpětný hovor. 

zpětného volání 
Pro zrušení zpětného volání: zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy 
dané vnější číslo a #.
Pro zrušení všech zpětných volání: zvedněte sluchátko a stiskněte 

#

.

Pro vytočení zvedněte sluchátko nebo stiskněte klávesu 

sko a Švédsko: * * 0). 

vyberte záznam volání, které chcete 

, nebo 

po vytočení čísla nebo čísel 

Švédsko: 5). 

vedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 3 7* , 

zvedněte sluchátko a stiskněte 

Opakovaně stiskněte

sluchátko
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Režim soukromí (ochrana údajů) 
Režim soukromí vám umožní uskutečnit hovor bez jakéhokoli obtěžování, 
např. narušení. Tento režim se zruší automaticky po ukončení hovoru. 

Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 41 # . 

Omezení zobrazení čísla 
Pokud nechcete, aby se volané osobě zobrazilo vaše jméno a číslo: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 4 2 #.
2. Zadejte číslo. 

Měření času odchozích hovorů 
Pět vteřin po aktivaci stavu „zvednuto“ se začne měřit čas odchozího hovoru. Doba 

hovoru se uloží v seznamu volání spolu s identifikačními údaji volaného. 

Během hovoru 

Ztišit
1. Probíhající hovor ztišíte stiskem tlačítka  (blikající LED). 
2. Opětovným stiskem tlačítka zase začnete hovořit (LED 

vypnuta). 

Ztišit s melodií/Uvítací melodie
1. Probíhající hovor ztišíte stiskem tlačítka (LED zapnuta). 
2. Opětovným stiskem tlačítka nebo stiskem tlačítka vidlice opět 

začnete hovořit (LED vypnuta). 

Dotaz 
1. Během probíhajícího hovoru stiskněte tlačítko . 
2. Zavolejte další osobě a počkejte na odpověď. 
3. K prvnímu hovoru se vrátíte stiskem klávesy 2 (Švédsko: ).

Přepnout zpět
Stiskem 2 se přepnete zpět k druhému volanému (Švédsko:  ).
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Přepojení hovoru
1. Během hovoru stiskněte klávesu . 
2. Zavolejte třetí straně a počkejte na odpověď. Před tím nebo 

poté, co třetí strana odpoví, položte sluchátko.

Konferenční hovor 
1. Během hovoru stiskněte . 
2. Zavolejte třetí straně.
3. Po odpovědi stiskněte klávesu 3. 
Pro přidání dalších účastníků konference opakujte (max. 7 členů). 

V pořadí / podržet hovor 
1. Během hovoru stiskněte klávesu a zavěste sluchátko

2. Zvednutím sluchátka můžete pokračovat v hovoru na vlastní 
pobočce. 

Jak pokračovat v hovoru na jiné pobočce: 
1. Zvedněte sluchátko. 
2. Zavolejte pobočku, kde je hovor v pořadí. 
3. Stiskněte klávesu 8 (Francie: 4, Švédsko: 6).

Předávání hovorů 

Přesměrování 
Pokud nechcete být rušeni nebo budete mimo kancelář, můžete si všechna volání na 
vaši pobočku přesměrovat na předvolené číslo. Během přesměrování uslyšíte 
zvláštní oznamovací tón. Stále můžete volat jako obvykle. Přesměrování lze provést 
přímo, v případě nezvednutí hovoru, je-li obsazeno, nebo na jinou informační službu. 

Nastavení přímého přesměrování z vaší pobočky

Hovor lze přesměrovat na konkrétní číslo, nebo až na tři určené obvyklá 
čísla pro záznamník (podle typu příchozího hovoru). Předprogramováno 
správcem vašeho systému. 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítka * 21 # (UK: *2#). 
2. Zavěste sluchátko

Zrušení přesměrování z vaší pobočky: 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítka # 21 # (UK: # 2 #). 
2. Zavěste sluchátko

Přesměrování při nepřijetí hovoru

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítka * 211 # (Finsko a Norsko: *61#).

2. Zavěste sluchátko
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Zrušení přesměrování při nepřijetí hovoru: 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 211 # (UK: #61#). 
2. Zavěste sluchátko

Přesměrování, když volající uslyší tón obsazeno

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 212 # (Finsko a Norsko: 

*67#).

2. Zavěste sluchátko

Zrušení přesměrování, když volající uslyší tón obsazeno: 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 212 # (UK: # 67 #).

2. Zavěste sluchátko

Interní přesměrování 
Všechny hovory na vaši pobočku jsou přesměrovány na pobočku dle vašeho výběru 

v rámci soukromé sítě. Například když pracujete v jiné místnosti a chcete, aby tam 

byly vaše hovory přesměrovány. 

Když má váš telefon nastaveno interní přesměrování, můžete z něj stále volat. 

Pro připomenuti toho, že máte na telefonu nastaveno interní přesměrování, uslyšíte 

zvláštní oznamovací tón pokaždé, když zvednete sluchátko pro volání. 

Nastavení interního přesměrování na vašem telefonu

1. Zvedněte sluchátko (oznamovací tón) a stiskněte klávesy * 2 1 *
(UK:*2*).

2. Zadejte číslo pobočky, kam chcete hovory přesměrovat a stiskněte 
# (zvláštní oznamovací tón). 

3. Zavěste sluchátko

Zrušení interního přesměrování z vašeho telefonu

1. Zvedněte sluchátko (zvláštní oznamovací tón) a stiskněte klávesy #
21 # (UK:#2#) (obvyklý oznamovací tón). 

2. Zavěste sluchátko

Nastavení interního přesměrování z jiného telefonu

Interní přesměrování své pobočky si můžete nastavit i z jiného telefonu. 

Prvním krokem je povolit interní přesměrování z jiného telefonu. To 

proveďte na vašem vlastním telefonu: 

1. Zvedněte sluchátko (oznamovací tón) a stiskněte klávesy * 2 1 *
(UK:*2* ).

2. Zadejte vlastní pobočku a stiskněte klávesu #. 
3. Zavěste sluchátko
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Pro nastavení interního přesměrování z jiného telefonu: 

1. Zvedněte sluchátko (oznamovací tón) a stiskněte klávesy * 2 1 * (UK:*2*).

2. Zadejte číslo vlastní pobočky, stiskněte *, zadejte číslo pobočky 
pro přijímání hovorů a stiskněte # (zvláštní oznamovací tón). 

3. Zavěste sluchátko

Zrušení interního přesměrování z jiného telefonu
1. Zvedněte sluchátko (oznamovací tón) a zadejte # 21*. 
2. Zadejte číslo vlastní pobočky a # (oznamovací tón). 
3. Zavěste sluchátko

Nastavení interního přesměrování z externího telefonu

Pomocí této funkce můžete nastavit interní přesměrování jakékoli 
pobočky z jakéhokoli telefonu. 
Je nutné, aby všechny dotčené telefony měly nastaven správný profil 
služby. 
Naprogramování interního přesměrování z externího telefonu provedete 
následujícím způsobem: 

1. Zvedněte sluchátko (oznamovací tón) a stiskněte klávesy * 2 1 * (UK:*2*).

2. Zadejte číslo přesměrované pobočky, stiskněte *, zadejte číslo 
pobočky pro příjímání hovorů a stiskněte #. 

3. Vyčkejte na zvláštní oznamovací tón. 
4. Zavěste sluchátko

Rušení interního přesměrování z externího telefonu

Pro zrušení naprogramování interního přesměrování z externího telefonu 
než z přesměrovávaného čísla: 

1. Zvedněte sluchátko a vyčkejte na oznamovací tón. 
2. Stiskněte klávesy # 2 1 * (UK:*2*).

3. Zadejte číslo přesměrovávané pobočky a stiskněte #. 
4. Zavěste sluchátko

Externí přesměrování 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 2 #. 
2. Zadejte kód externí linky její číslo a stiskněte #. Zavěste sluchátko

Pro zrušení: Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 2 2 #. Zavěste sluchátko 

Obecné zrušení 
Zruší všechny aktivované funkce: 
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 0 0 1 #.



Analogový telefon Aastra 7147a 15 

Volitelné funkce správy hovorů 

Váš telefonní systém nemusí podporovat níže uvedené funkce. Pro více 
informací prosím kontaktujte správce vašeho systému.

Free seating 
1. Přihlášení: Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy *11*.
2. Zadejte ověřovací kód a zadejte: * číslo vlastní pobočky #.

Odhlášení: Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy #11#.

Osobní číslo 

Pomocí osobních čísel a funkcí profilů můžete být k zastižení na vašem 
obvyklém pracovním čísle, i když jste mimo kancelář. Podle situace lze 
nastavit 1–5 vyhledávacích profilů (v kanceláři, na cestách, doma apod.). 
Do profilu lze nastavit interní i externí telefonní čísla. Váš vyhledávací profil 
programuje a upravuje správce systému. 

Když je funkce aktivní, příchozí hovory jsou přesměrovány na zvolené telefony nebo 

záznamníkové služby v takovém pořadí, jaké si zvolíte. Pokud dané číslo v profilu 

neodpovídá, lze volání přesměrovat na další předdefinovanou pozici v profilu 

(hlasová schránka nebo kolega). Profily můžete spravovat z vašeho vlastního 

kancelářského telefonu. Pokyny jsou popsány v této části (operátor vám také může 

pomoci). 

Můžete také využít kteroukoli z aplikací Osobní asistent, pokud jsou dostupné. 

Pro další informace kontaktujte správce svého systému. Když jste mimo kancelář, 

můžete využít funkci Přímý přístup do vnitřního systému (Direct Inward System 

Access, DISA), pokud je dostupná ve vašem systému. 

Tato část obsahuje popis, jak používat DISA. 

Jak aktivovat nebo změnit profil z vlastní pobočky

Zavěste sluchátko.

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy *1 0 * ( 1- 5 ) #. 
2. Zavěste sluchátko

Jak zrušit profil z vašeho telefonu

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy #10#. 

2. Zavěste sluchátko

Hlasová schránka 
Pro přístup do vaší schránky: 

1. Zvedněte sluchátko, zadejte číslo hlasové schránky a postupujte podle 
nahraných pokynů. 

Poznámka: pokud je číslo hlasové schránky nastaveno na klávesu 
záznamníku, můžete se do schránky dostat také stisknutím této klávesy. 
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Čekající hovor 
Pokud se nutně potřebujete spojit s obsazenou pobočkou nebo externí 
linkou, můžete danou linku upozornit pomocí signálu čekajícího hovoru: 

1. Během tónu obsazeno stiskněte klávesu 5 (Finsko, Francie: 6; Švédsko: 4).

2. Vyčkejte na lince. 

Kód účtu 
Tato funkce se používá pro zpoplatnění hovoru na číslo účtu, nebo pro 
zablokování nevyžádaných hovorů z vašeho telefonu. Kód účtu může mít 
1–15 čísel. 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 6 1 *, kód účtu, #. 
2. Navolte číslo nebo čísla na externí linku a externí číslo. 

Informace o nepřítomnosti 
Informace o nepotomnosti se používá, aby se volající dozvěděl proč jste 
nepřítomni a kdy budete zpět. Ohledně dostupných kódů kontaktujte 
správce systému. 

S datem a časem návratu
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 3 *. 
2. Zadejte kód nepřítomnosti (0-9) a stiskněte klávesu *. 
3. Zadejte datum (MMDD) nebo čas (HHMM), stiskněte #. 
Zrušit: Zvedněte sluchátko, stiskněte klávesy # 2 3 # a zavěste sluchátko

Bez data a času návratu
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 3 *. 
2. Zadejte kód nepřítomnosti (0-9) a stiskněte klávesu #. 
Zrušit: Zvedněte sluchátko, stiskněte klávesy # 2 3 # a zavěste sluchátko
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Nastavení pro jinou pobočku: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 3 0 *. 
2. Zadejte číslo pobočky a stiskněte *. 
3. Zadejte kód nepřítomnosti (0-9), stiskněte *. 
Zadejte datum (MMDD) nebo čas (HHMM) návratu dané osoby, stiskněte #
a zavěste sluchátko

Zrušení: Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy #230*. Zadejte číslo 
pobočky, stiskněte # a zavěste sluchátko

Paralelení vyzvánění 
Tato funkce umožňuje příchozím hovorům současně vyzvánět na několika 
telefonech, a kterýkoli z těchto telefonů může hovor přijmout. Tato funkce 
vyžaduje, aby byly všechny dotčené telefony nadefinovány v seznamu 
paralelního vyzvánění. 

Pro dočasné zrušení paralelního vyzvánění: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 1 *.
2. Zadejte číslo pobočky, stiskněte # a zavěste sluchátko

Pro obnovení paralelního vyzvánění: 
Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 21 #. Zavěste sluchátko

Připojení se k obsazené pobočce 
Můžete se připojit k probíhajícímu hovoru na obsazené pobočce: 

Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesu 4 (Francie a Švédsko: 8).

Před připojením se stranám vedoucím hovor ozve tón upozornění. 

Skupinové funkce 
Přijímání hovorů ve skupině
Ve skupině pro přijímání hovorů může kterýkoli člen přijmout hovor za 
kteréhokoli člena skupiny. 

Pro přijmutí hovoru zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy 8 (Finsko a 

Švédsko: 0). 
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Skupinové vyzvánění
Hovory se ozývají se společným vyzváněním. 
Pro přijetí hovoru zvedněte sluchátko a stiskněte klávesu 8 (Finsko a 

Švédsko: 0). 

Group hunting
Coby člen skupiny poboček se společným číslem můžete dočasně opustit 
skupinu. 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 1 * (UK: *2*).

2. Zadejte číslo vlastní pobočky, stiskněte # a zavěste sluchátko

Pro opětovný vstup do skupiny: 

Zvedněte sluchátko, stiskněte klávesy # 21 # a zavěste sluchátko 

Pokud jste k tomu oprávnění, všechny hovory na danou skupinu můžete 
přesměrovat na jinou pobočku nebo na jinou skupinu: 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 2 4 *. 
2. Zadejte číslo skupiny, které má být přesměrováno a stiskněte 

klávesu *. 
3. Zadejte číslo pobočky, která bude nově hovory přijímat, stiskněte #

a zavěste sluchátko

Pro zrušení přesměrování: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 2 4 *. 
2. Zadejte číslo skupiny, která byla přesměrována. 
3. Stiskněte klávesu # a zavěste sluchátko

Přímý přístup do vnitřního systému (Direct Inward System 
Access – DISA) 
Pokud jste oprávnění využít tuto funkci a pracujete externě, můžete zavolat 
do své kanceláře a získat přístup k externí lince, a tak uskutečňovat 
pracovní hovory. 
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Se společným autorizačním kódem: 

1. Zvedněte sluchátko a zavolejte funkci DISA ve vaší kanceláři. 
2. Uslyšíte oznamovací tón, stiskněte klávesy * 7 2 *. 
3. Zadejte autorizační kód a stiskněte #.
4. Uslyšíte oznamovací tón, zadejte vnější číslo. 

S individuálním autorizačním kódem: 

1. Zvedněte sluchátko a zavolejte funkci DISA ve vaší kanceláři. 
2. Uslyšíte oznamovací tón, stiskněte klávesy * 7 5 *. 
3. Zadejte autorizační kód a stiskněte *.
4. Uslyšíte oznamovací tón, zadejte externí číslo, stiskněte *. 
5. Zadejte číslo vlastní pobočky a stiskněte #. 
6. Uslyšíte oznamovací tón. Zadejte externí číslo. 

Autorizační kód, společný 
Pokud jste oprávněni použít společný autorizační kód (1 až 7 číslic), 
můžete dočasně změnit kterýkoli telefon používaný v rámci telefonního 
systému na úroveň autorizace spojený s tímto kódem. 

Pro jeden hovor: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 7 2 *. 
2. Zadejte autorizační kód a stiskněte #. 
3. Uslyšíte potvrzující tón. Zadejte čísla číslo nebo čísla na externí 

linku a externí číslo. 

Pro otevření pobočky pro několik hovorů: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 7 3 *.
2. Zadejte autorizační kód a stiskněte #. 
3. Uslyšíte potvrzující tón. 

Pro uzamčení pobočky: 

1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 73*. 

2. Zadejte autorizační kód a stiskněte #. 
3. Uslyšíte potvrzující tón. 
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Autorizační kód, individuální 
Pokud máte oprávnění používat individuální autorizační kód (1-7 číslic 
přidělených vaší pobočce), můžete svou pobočku uzamknout na společné 
autorizační úrovni, např. když jste mimo kancelář. Také můžete dočasně 
změnit jakýkoli telefon užívaný v rámci telefonního systému na stejné 
úrovni autorizace, kterou máte na vašem vlastním telefonu. Individuální 
kód lze měnit z vaší vlastní pobočky. 

Pro uzamčení telefonu: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 76 *. 
2. Zadejte autorizační kód a stiskněte #. 
3. Uslyšíte potvrzující tón. 

Pro uskutečňování hovorů s vaší úrovní autorizace pokud máte uzamčený telefon: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy *75 *. 
2. Zadejte autorizační kód a stiskněte #. 
3. Zadejte číslo nebo čísla na externí linku a externí číslo. 

Pro odemčení vašeho telefonu: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy # 76 *. 
2. Zadejte autorizační kód a stiskněte #. 
3. Uslyšíte potvrzující tón. 

Pro přidělení vaší autorizační úrovně jinému telefonu: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 75 *. 
2. Zadejte autorizační kód a stiskněte *. 
3. Uslyšíte potvrzující tón. 
4. Zadejte číslo vlastní pobočky a stiskněte #. 
5. Uslyšíte potvrzující tón. Zadejte číslo nebo čísla na externí linku a 

externí číslo. 

Pro změnu vašeho individuálního autorizačního kódu: 
1. Zvedněte sluchátko a stiskněte klávesy * 74 *. 
2. Zadejte starý autorizační kód a stiskněte *. 
3. Zadejte nový autorizační kód a stiskněte #. 
4. Uslyšíte potvrzující tón. 
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Záznamy hovorů

Zobrazení záznamů hovorů

1. Stiskněte
2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

1. Vyberte záznam hovoru který chcete 
2. Zvedněte sluchátko

21 

Záznamy hovorů / seznam volání 

Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte k zobrazení seznamu hovorů

Pokud Stisněte klávesu pro uložení

Ukládání do 
Vyberte záznam hovoru který chcete zadat. 
Zvedněte sluchátko nebo stiskněte 

Vymazání záznamů hovorů

Stiskněte tlačítko           , následně      a dojde k vymazání záznamu

Zpětné volání ze záznamu hovorů

Uložení záznamu

4.

Opakovaně stiskněte           pro pohyb v seznamu

Pro uložení čísla do paměti ze seznamu hovorů 

Napište jméno na štítek pro snazší orientaci.

Stiskněte paměťové tlačítko (M0 až M7) pod kterým chcete dané číslo uložit.

Stiskněte klávesu seznamu hovorů          dokud neuvidíte číslo které
chcete uložit
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Paměť rychlého vytáčení 

Pro ukládání často používaných čísel je k dispozici osm kláves 

(M0 až M7) 

Uložení do paměti 

1. Zavěste sluchátko 

2. Stiskněte jednu z paměťových kláves M0 až M7 

3. Stiskněte   a zadejte jméno záznamu 

4. Stiskněte   a zadejte číslo záznamu 

5. Stiskněte   ještě jednou, čímž dokončíte ukládání 

 

Vytáčení pomocí paměťové klávesy 

1. Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte  

2. Zvolte a stiskněte jednu z paměťových kláves M0 až M7 

 

Vymazání paměti 

1. Zavěste sluchátko 

2. Stiskněte paměťovou klávesu M0 až M7 

3. Stiskněte  

 

Zobrazení identifikace volajícího 

Po obdržení nového příchozího hovoru, LCD panel zobrazí 

číslo po dobu 10 s; pokud během této doby bude přijat nový 

hovor, bude zobrazovat dalších 10 s, a pak zobrazí nový hovor. 

Příklad: 

“12:00  9/3“  je zobrazením času a data. 
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Seznam hovorů zobrazuje příchozí, zmeškaná a odchozí 

volání. Stiskem tlačítka sezanmu hovorů        se posouváte 

seznamem dolů. 

V případě zaplněného seznamu je nejstarší záznam nahrazen 

nejnovějším. 

 Zmeškané hovory jsou indikovány ikonou sluchátka s 

křížkem 

 Příchozí hovory jsou indikovány ikonou sluchátka se 

šipou směrující ke sluchátku 

 Odchozí hovory jsou indikovány ikonou sluchátka se 

šipou směrující od sluchátka. 

 

 

Poznámka: číslovka 22 udává danou pozici v seznamu. 
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Nastavení telefonu 

Nastavení hlasitosti vyzvánění 

K dispozici jsou 3 základní úrovně: Vysoká, Nízká, Vypnuto 

1. Zavěste sluchátko 

2. Stiskněte “Volume +“ ke zvýšení hlasitosti 

3. Stiskněte “Volume -“  ke snížení hlasitosti 

Za účelem ztišení vyzvánění stiskněte “Volume -“ dokud plně 

neztišíte zvuk, nebo stiskněte       při vyzvednutém sluchátku. 

Začne svítit LED, která po celou dobu signalizuje ztišené 

vyzvánění. 

 

Nastavení hlasitosti sluchátka 

K dispozici jsou 4 úrovně hlasitosti: Level 1 až Level 4 

1. Vyzvedněte sluchátko 

2. Stiskněte Volume + ke zvýšení hlasitosti 

3. Stiskněte Volume -  ke snížení hlasitosti 

 

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy 

K dispozici jsou 4 úrovně hlasitosti: Level 1 až Level 4 

1. Připojte náhlavní soupravu 

2. Stiskněte tlačítko  

3. Stiskněte Volume + ke zvýšení hlasitosti 

4. Stiskněte Volume -  ke snížení hlasitosti 

 

Nastavení úrovně hlasitého odposlechu 

K dispozici je až 8 úrovní hlasitosti: Level 1 až Level 8 

1. Vyzvedněte sluchátko 

2. Stiskněte tlačítko  

3. Stiskněte Volume + ke zvýšení hlasitosti 

4. Stiskněte Volume -  ke snížení hlasitosti 
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Nastavení hesla 

Na telefonu můžete nastavit 4 místný kód, pomocí kterého 

uzamknete nastavení kritických parametrů a paměťová tlačítka 

před zásahem nepovolaných osob.  

Změna hesla: 

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte:  + [#] + [0] + [5] + [#] 

+ [XXXX] + [#] + [YYYY] + [#] + [YYYY] + [#] 

2. [XXXX] je staré heslo; [YYYY] je nové heslo. (Defalutně je 

nastaveno 0000) 

Nově uložené heslo bude vyžadováno pouze při zamknutém 

telefonu. 

Zamknutí přístroje: 

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte:  + [XXXX] + [#] 

XXXX je dříve nastavené heslo. 

Odemknutí přístroje: 

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte: + [XXXX] + [#] 

XXXX je dříve nastavené heslo. 

 

Nastavení data a času 

1. V klidovém stavu stiskněte po dobu 3s tlačítko  a 

vstoupíte do režimu úprav data a času 

2. Vložte údaj ve formátu HH:MM:DD/MM (DD/MM závisí na 

zvoleném formátu). Například pro 17:30  28/06, stiskněte 

[1] + [7] + [3] + [0] + [2] + [8] + [0] + [6] 

Při vkládání jednotlivých údajů se příslušná číslice 

rozbliká. 
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Nastavení vyzváněcí melodie 

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte  + [#] + [0] + [2] + [#] 

+ [X] + [#] 

2. X značí jednu z 8 možných melodií 

 

Kontrast LCS displeje 

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte  + [#] + [0] + [3] + [#] 

+ [X] + [#] 

2. X může být nastaven v rozsahu 1 až 4  

 

Nastavení telefonu podle systému 

Upozornění zmeškaných zpráv (Message Waiting 

Memory, MWM) 

Přístroje vybaven klávesou Message Waiting  se 

zabudovanou LED signalizací. Pokud máte v systému 

nainstalovanou hlasovou schránku, můžete získávat oznámení 

o nově přijaté zprávě. Do hlasové schránky vstoupíte stiskem 

této klávesy. 

Pro aktivaci této funkce je nutné provést tyto kroky: 

1. Nastavení MW přepínače do polohy, kterou podporuje 

telefonní systém. Možnosti jsou: MW-, MW+, HV 

2. Uložení čísla hlasové schránky do paměti přístroje. 

 

Nastavení MW přepínače 

Tento přepínač najdete zezadu na přístroji a slouží k nastavení 

vhodného režimu MW (HV / + / -). Zkontrolujte správné 

nastavení podle typu komunikačního systému. 

 

Uložení čísla hlasové schránky 

1. Zavěšte sluchátko a stiskněte  

2. Stiskněte  a zadejte číslo hlasové schránky 

3. Stiskněte  pro ukončení kroku 

4. Správné nastavení je signalizováno tónem 
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Vypnutí funkce upozornění zmeškaných zpráv MW 

Přepněte MW přepínač do polohy “OFF” 

Vymažte číslo hlasové schránky z paměti MW 

1. Zavěste sluchátko 

2. Stiskněte   

3. Stiskněte  

4. Správné nastavení je signalizováno tónem 

 

Vytáčení z MWM 

1. Vyzvedněte sluchátko, nebo stiskněte  

2. Stiskněte 

 

Nastavení času flash 

Na základě níže uvedené kombinace kláves, můžete 

nastavovat parametry času “flash“ (v ČR standardně 100ms). 

 

Parametry Pořadí programovacích 
kláves 

Chráněno 
zámkem 

Platné 
nastavení 

Výchozí 

Nastavení 
času flash 
 

 + [#] + [0] + [1] + [#] + 
[X] + [#] 
 

Ano 1: 100ms 
2: 200ms 
3: 300ms 
4: 400ms 
5: 500ms 
6: 600ms 
9: 900ms 

100ms 
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Specifikace telefonu 

Obecný popis 
Profesionální telefon jednolinkový 

Signalizace analogová (DTMF)

Tržní certifikace Evropa (CE) 

Barva těla přístroje tmavě šedá 

Funkce 
Vizuální indikátor příchozího hovoru blikající LED 

DTMF vytáčení Ano 

Opětovné vytočení posledního čísla Ano 

Funkce Flash (R) 

Programovatelný čas Flash 

100 ms (výchozí) 

100 ms (výchozí), 200 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 900 ms 

Kompatibilní se sluchovými pomůckami Ano 

Ovládání hlasitosti 
Sluchátko / náhlavní souprava (4 úrovně) 

Handsfree (8 úrovně) 

Ztlumení mikrofonu Ano 

Uvítací melodie Ano 

Přepínač čekajících zpráv (MW) 4 podporované možnosti: MW+ /MW-/HV/Off

Zobrazení identifikace volajícího signalizace FSK a DTMF – podle vybraných částí ETSI EN 
300 659-1, -2, -3 

Seznam hovorů: (příchozí/zmeškané
 odchozí)

60 záznamů hovorů

Reset seznamu volání/zpětného volání Vymazání obsahu 

Měření času hovorů Ano 

Hodiny v reálném čase Ano 

Časová upozornění Ano 

Zobrazení měsíce / data Ano 

Vymazání seznamu volání/zpětného 
volání 

Ano 

Handsfree mikrofon nebo Výchozí (náhlavní souprava nepovolena) 

Náhlavní souprava s přednastaveným 
režimem 

(Handsfree nepovoleno) 

Zámek nastavení (4číselné heslo) paměť rychlé volby a obsah telefonního seznamu 

Vyzváněcí melodie 8 typů 

Hlasitost vyzvánění 2 úrovně 

Ztišení vyzvánění Ano 

Datový port Pro připojení PC k telefonní lince 
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Hardware

2 řádkový displej
1. řádek: Funkční ikony , čas / datum
2. řádek: 16 číslic (7segmentové) 

Klávesy rychlého vytáčení 8 

Paměťová karta 1 

Opětovné vytočení/Pauza 1 

Klávesa Flash (R) 1 

Klávesa ztišení s LED 1 

Klávesa přednastavení handsfree / náhlavní 
soupravy s LED 

1 

Klávesa podržení s LED 1 

Záznamník s kontrolkou LED 1 

Ovládání hlasitosti 2 

Uložit 1 

Klávesa seznamu volání 1 

Klávesa vymazat 1 

Klávesa rozloučit se/zavěsit 1 

Přijímač sluchátka Elektrodynamický 

Mikrofon Electret 

Tónový reproduktor Piezo typ 

Rozhraní náhlavní soupravy 1 

Datový port 1 

Upevnění na zeď Ano 

Příslušenství

Spojovací kabel, RJ11/ RJ45 1 ks, 2 metry (není přiložen)

Štítek na čísla 1 ks (není přiložen)
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Upevnění na zeď 
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Copyright 

Copyright © Aastra Telecom Sweden AB, 2012. Všechna práva vyhrazena. 

Je zakázáno reprodukovat, ukládat ve vyhledávacích systémech a jakýmkoli způsobem, ať už 
elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, nahráváním nebo jinak přenášet kterékoli části této 
publikace, s výhradou následujících podmínek. 

Když je tato publikace zveřejněna na médiu společnosti Aastra, společnost Aastra uděluje souhlas se 
stahováním a tisknutím kopií obsahu poskytnutém v tomto souboru pouze pro soukromé účely a ne pro 
další distribuci. Je zakázáno měnit, upravovat a komerčně využívat jakékoli části této publikace. 
Společnost Aastra není odpovědná za žádné škody způsobené nelegálním použitím nebo změnou 
publikace. 

Ochranná známka 

Aastra je registrovaná obchodní známka společnosti Aastra Technologies Limited. Všechny 
ostatní ochranné známky v této publikaci jsou vlastnictvím jejích vlastníků. 

Zřeknutí se odpovědnosti 

Přestože společnost Aastra vynaložila veškeré úsilí pro zajištění přesnosti, není odpovědná za technické 
nebo editační chyby ani opomenutí obsažené v této dokumentaci. Informace obsažené v této 
dokumentaci mohou podléhat změně bez upozornění. 

Prohlášení o shodě 

Společnost Aastra Telecom Sweden AB, Box 42214, SE-126 17 Stockholm, tímto prohlašuje, že 
tento telefon vyhovuje zásadním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením evropské 
směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE). 

Podrobnosti jsou dostupné na adrese www.aastra.com/sdoc 


