
Základní ovládání

Vytvoření hovoru
1. Vyzvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko Line,  nebo 

stiskněte tlačítko  .
2. Navolte číslo na klávesnici a stiskněte soft tlačítko 

Napravo Dial.

Ukončení hovoru
Položte sluchátko nebo stiskněte tlačítko  .

Příjem hovoru
Vyzvedněte sluchátko nebo stiskněte tlačítko Line nebo stiskněte tlačítko  pro 
hlasitý hovor z reproduktoru.

Odmítnutí hovoru
Při vyzvánění telefonu stiskněte tlačítko  . Příchozí hovor bude odmítnut nebo 
odeslán do hlasové pošty (v případě, že je to nakonfigurované).

Zpětné volání
Pro přístup do seznamu posledních volání stiskněte jednou tlačítko .  Na 
navigačním tlačítku pomocí Nahoru a Dolů  listujte záznamy a stiskem tlačítka  
vytočte zvolené číslo. Pro vytočení posledního volaného čísla stiskněte dvakrát tlačítko 

. 

Ztlumení
Stisknutím tlačítka  vypnete mikrofon ve sluchátku, náhlavní soupravě i při 
hlasitém hovoru z reproduktoru.

Přidržení a obnovení
1. Pro přidržení hovoru stiskněte tlačítko   .

2. Pro obnovení hovoru stiskněte znovu tlačítko  nebo tlačítko Line příslušné 
linky. 
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Volby: 
Přístup ke službám a 
nastavení telefonu.

Ukončení

Přidržení

Hlasitost

Navigace/Výběr:
Pro pohyb v menu nebo na obrazovce zpráv se používá na navigační tlačítku Nahoru a Dolů.
Pro zobrazení dalších linek nebo pro Seznam voleb, vstup nebo výstup z menu, se používají tlačítka 
Nalevo a Napravo.  Pro úpravu záznamů  stiskněte tlačítko Nalevo pro smazání znaku nalevo a 

stiskněte tlačítko Napravo pro potrvrzení volby. Pro potrvzení volby je také možné použít tlačítko  .

Ztlumení

Linka/Volání : 
Zobrazení příchozího 
hovoru, odchozí volání.

Reproduktor/Náhlavní 
souprava: 
Přepíná zvuk mezi 
reproduktorem a náhlavní 
soupravou.

Programovatelná tlačítka:  
3 programovatelná tlačítka 
s     předkonfigurovanými 
funkcemi Seznam volání, 
Zpětné volání a Přepojení 

Přepojení

Hovory: 
Seznam přijatých 
nebo zmeškaných 
hovorů.

Zpětné volání                                  
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Pokročilé ovládání
IP telefon 6863i umožňuje jednoduché a praktické přepojení hovoru a sestavení 
konferenčního hovoru.  

Přepojení hovoru
1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor, který chcete přepojit.

2. Stiskněte tlačítko  .  Hovor bude přidržen.
3. Vytočte číslo účastníka, kterému chcete hovor přepojit.
4. Stiskněte tlačítko  před tím, než volající přijme hovor 

NEBO 
počkejte dokud volající hovor nepřijme a stiskem tlačítka  dokončete přepojení.

Třícestná konference
1. Ujistěte se, že máte aktivní hovor s účastníkem, se kterým chcete vytvořit konferenci.

2. Stiskněte tlačítko   a vyberte Services > Conference.
3. Vytočte číslo dalšího účastníka konference nebo, jestliže již bylo provedeno, stiskněte 

tlačítko Line s přidrženým hovorem.

4. Jakmile je další účastník připojen, stiskněte tlačítko   a vyberte znovu Services > 
Conference.  

     

  Poznámka: Funkce konference může být předem naprogramována na 
  programovatelném tlačítku. 

Nastavení

Nastavení hlasitosti
V průběhu hovoru stiskem tlačítek   nastavíte úroveň hlasitosti ve sluchát-
ku,    v reproduktoru a náhlavní soupravě. V klidovém stavu telefonu nastavíte stejným 
způsobem hlasitost vyzvánění. 

Výběr vyzváněcího tónu
1. Stiskněte tlačítko   a vyberte Preferences > Tones > Ring Tone.

2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů vyberte vyzváněcí tón.

3. Stiskem tlačítka    nebo tlačítka Napravo Enter nastavte vybraný vyzváněcí tón.

  

Změna jazyka
1. Stiskněte tlačítko  a vyberte Preferences > Language > Screen Language.
2. Pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů  listujte v dostupných verzích jazyka.
3. Stiskem tlačítka   nebo tlačítka Napravo Enter vyberte zvolený jazyk.

Další funkce

Seznam volání
1. Pro přístup do seznamu volání stiskněte tlačítko  .

2. V seznamu listujte pomocí navigačního tlačítka Nahoru a Dolů. 
3. Pro vytočení zvoleného čísla stiskněte tlačítko .

Zamčení/Odemčení telefonu
Telefon 6863i je možné uzamknout proti neoprávněnému použití. (je možné mít povo-
lená  nouzová čísla)

Zamčení telefonu: 
1. Stiskněte tlačítko   a vyberte Phone Lock.  Na displeji telefonu se zobrazí nápis  

“Lock the phone?” .

2. Pro zamčení telefonu stiskněte tlačítko Napravo Yes . Na displeji telefonu se zobrazí 
nápis “Phone is locked” .

Odemčení telefonu: 
1. Stiskněte tlačítko  . 
2. Zadejte heslo (standardní heslo je nevyplněné) a pro odemčení telefonu stiskněte 

tlačítko Napravo  Enter. 

Změna hesla
1. Stiskněte tlačítko  a vyberte Password.
2. Zadejte platné heslo a stiskněte tlačítko Dolů Done (standardní heslo je nevyplněné).
3. Zadejte nové heslo a stiskněte tlačítko Dolů Done.
4. Zadejte heslo znovu a stiskněte tlačítko Dolů Done. Na displeji se zobrazí nápis 

“Password Changed”.

Zobrazení  IP adresy telefonu
Pro zobrazení IP adresy telefonu stiskněte tlačítko  a vyberte  Phone Status > IP&Mac 
Addresses.

Pro tento telefon je dostupné mnoho dalších funkcí. Pro informaci a další nastavení telefonu 
kontaktujte administrátora na +420 261 303 303 nebo na helpdesk@businesscom.cz.


