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Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku!
Ve chvíli, kdy jste vzali do rukou tento návod k použití, už je
ústředna pravděpodobně instalována, uvedena do provozu a
nastavena tak, aby odpovídala Vašim vlastním požadavkům.
Pokud to tak skutečně je, pak si, prosím, udělejte trochu času a
pozorně si pročtěte úvod této příručky. Nakonec si pár funkcí
sami vyzkoušejte a začněte se tak s ústřednou seznamovat. 

Pokud by se Vaše požadavky nějakým způsobem změnily, a
byla by nutná změna některých nastavení, obrat´te se, prosím,
na specializovaného prodejce. Změny proveditelné za pomoci
konfiguračního programu ústředny může uskutečnit také
prostřednictvím externího telefonického spojení (dálkové pro-
gramování). 

Pokud chcete Vaši ústřednu pomocí přídavných modulů rozšířit
nebo chcete provést nějaké jiné instalační práce, nebo pokud
Vaše ústředna ještě vůbec nebyla instalována a uvedena do
provozu, pak, prosím, pověřte pracemi s tím spojenými nějaký

odborný podnik. Kromě toho je bezpodmínečně nutné, abyste
dbali následujících pokynů:

Kryt smí otevírat pouze servisní technik1. Instalační
práce na otevřeném zařízení a servisní práce s

tlačítky uvnitř zařízení může provádět pouze servisní tech-
nik.

Přístroje, montážní celky nebo obvody popsané v tomto návodu
k obsluze slouží pouze udávanému účelu použití. V případě, že
si nejste jisti, pokud jde o účel, k němuž je zboží určeno, zeptej-
te se, prosím, odborníka.

V případě ústředny se jedná o telekomunikační zařízení, které
je určeno k připojení na telekomunikační sit´ ISDN (přípojka
ústředna a/nebo základní přípojka). Umožňuje spojení mezi
veřejnou komunikační sítí a různými interními přístroji. U těchto
takzvaných koncových zařízení se může jednat o systémové
telefony, ISDN-přístroje a také o analogové přístroje.

Pomocí funkcí jako je např. zkrácená volba, konference, zpětný
dotaz u externího účastníka při rozhovoru s jiným externím
účastníkem a bezplatné interní spojení ústředna usnadňuje
každodenní život, šetří čas a vytváří pohodu. Kromě telefono-
vání nabízí početné další funkce, jako je např. tarifikace a záz-
nam dat o hovorech.

Pomocí konfiguračního softwaru může být ústředna nastavena
dle Vašich vlastních požadavků. Další počítačové programy
Vám umožňují pohodlnou správu dat o hovorech, číslech zkrá-
cené volby, tarifních účtech, časech buzení, melodii pro čekání
a automatickém least cost routingu.

Je možné, že funkce v rozsahu zde popsaném budou
plně využitelné pouze za předpokladu odborné

instalace a nastavení telefonního systému a eventuelně také s
ním spojeného počítače. Doporučujeme, abyste se předem
informovali u specializovaného prodejce.
U některých funkcí je nutná aktivace příslušných služeb u pro-
vozovatele sítě.
V kombinaci s koncovým zařízením jiných výrobců se může
projevit nekompatibilita, která ovlivní vlastnosti zařízení.

Funkce a vlastnosti v základním provedení
� 1 externí a 1 interní S0-port2 (COMpact 2206 USB a COMpact 4410 

USB) resp. 4 S0-porty, volitelně zapojitelné jako interní nebo externí 
S0-porty (COMmander Basic).

� Možnost připojení pro 6 (COMpact 2206 USB) resp. 10 (COMpact 
4410 USB) resp. 8 (COMmander Basic) analogové přístroje (tele-
fony, faxy, záznamníky, modemy) a 1 systémový displej SD-420 
(speciální příslušenství firmy Auerswald).

� Libovolně volitelná čísla (10-59/100-599) pro interní účastníky/sku-
piny.

� Kontrola nákladů pomocí 6 různých druhů oprávnění pro přístup na 
vnější linku, blokovaných a volných čísel a speciálního oprávnění 
pro zkrácenou volbu a zřízením tarifních účtů.

� Sledování poplatků na PC nebo na telefonu (nutný AOCE nebo 
AOCD). Vytváření poplatkových impulzů pro všechny analogové 
telefony.

� Pohodlná správa dat o hovorech pomocí počítačového softwaru. 
Evidence až 3000 souborů dat o hovorech uložených v paměti 
zabezpečené proti výpadku proudu.

� Vyúčtování hovorů podle soukromých, služebních a v závislosti na 
úloze.

� Ovlivnění přenosu telefonního čísla na volajícího resp. na vola-
ného.

� Zjednodušení volby díky zkrácené volbě chráněné před výpadkem 
proudu nebo instalaci aparátů s přímým přístupem na vnější linku.

� Funkce buzení a časového spínání prostřednictvím interních hodin 
a automatické přepínání letního a zimního času.

� 7 interních melodií při čekání (jen COMpact 2206 USB a COMpact 
4410 USB) 

� Melodie při čekání interní jako WAV-soubor, který se dá stáhnout z 
PC (jen COMpact 4410 USB a COMmander Basic).

� Melodie při čekání externí přes audio-vstup (u COMmander Basic 
není v základní výbavě).

� Melodie při čekání - vzkaz
� Text před hlášením a poplašný vzkaz (jen COMpact 4410 USB a 

COMmander Basic).
� Funkce vzkazu přes audio-výstup (u COMmander Basic není v 

základní výbavě).
� Různé rytmy zvonění pro rozeznání příchozího volání.
� Ochrana před neoprávněným programováním/telefonováním 

pomocí hesel a zákazu programování.
� Sledování místnosti a programování přesměrování hovorů z 

vnějšku.
� Optimální dostupnost díky možnosti interního a externího přes-

měrování, čekání a funkce busy-on-busy.
� Bezpečnost ve stavech nouze a nutnosti díky funkcím baby-volání/

senior-volání, zkrácené volbě nouzových čísel, přednostnímu pře-
pojování nouzového volání a možnosti nouzového volání při pře-
konání blokování příchozích hovorů.

� Přesměrování hovorů, zpětný dotaz u externího účastníka při 
hovoru s dalším externím účastníkem, konference přes 2 B-kanál.

� Ochrana proti příchozím hovorům, také proti určitým příchozím 
hovorům (Robinson).

� Seskupování pro interní účastníky.

1 Servisní technici jsou osoby, které mají vhodné technické vzdělání (např.
odborníci vyučení v oboru elektro). Musí mít potřebné zkušenosti s pracemi v
oblasti údržby. Servisní technici si dále musí být vědomi nebezpečí, jemuž se
při výkonu těchto prací vystavují, a rizika, která jim nebo ostatním hrozí, musí
umět co nejvíce zmírnit.

e

Popis a rozsah funkcí

2 S0-port má dva užitkové kanály. Na jednom S0-portu jsou tedy možná dvě
spojení současně. Pokud spolu na jednom interním S0-portu telefonují dva
interní ISDN-účastníci současně, jedná se o dvě spojení.

☞
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� Až 57.600 bps přenášených dat (V.90) na analogových pobočkách.
� Rezervace vnější linky, převzetí hovoru a provedení externího spo-

jení.
� Podpora vytáčení pomocí PC (TAPI).
� Aktualizace softwaru ke stažení přes ISDN nebo PC.
� Dálkové programování přes vnější linku.
� Integrované datové rozhraní (ISDN-PC-adapter-funkce) přes USB-

rozhraní (jen COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB).
� Ovladač NDIS-WAN (jen COMpact 2206 USB a COMpact 4410 

USB) pro
- sdružování kanálů, přístup na internet rychlostí až 128 KBit/s,
- dynamické využití šířky pásku v systému Windows 2000/XP.

T-Net funkce analogových telefonů podporované 
ústřednou
Při použití T-Net kompatibilních analogových telefonů mohou
být tyto funkce prováděny pomocí funkčních tlačítek. 
� Povolení čekání, přijetí, odmítnutí.
� Zpětný dotaz u externího účastníka při hovoru s jiným externím 

účastníkem.
� Iniciování konference ve třech.
� Iniciování zpětných dotazů, ukončení.
� Nastavení účastnického přesměrování.
� Nastavení spojení bez volby (baby-volání).
� Iniciování zpětného hovoru při obsazenu.
� Jednorázové utajení telefonního čísla.

Vlastnosti ISDN podporované ústřednou
� Občasné utajení vlastního telefonního čísla (CLIR).
� Parkování (TP) na základní přípojce/na interním S0-portu.
� Přesměrování hovoru při obsazenu (CFB), při nehlášení (CFNR), 

stále (CFU).
� Doručení poplatku za spojení během (AOCD) a na konci (AOCE) 

spojení.
� Zpětný hovor při obsazenu (CCBS).
� Zobrazení volaných čísel (CLIP) na SD-420, systémových tele-

fonech, interních ISDN-přístrojích a analogových telefonech (spe-
ciální analogová koncová zařízení podporující funkce CLIP jsou 
nutná).

Pro využití některých vlastností ISDN je nutné požádat
o aktivaci u provozovatele sítě.

Možnosti rozšíření (zásuvky)
Pomocí speciálních modulů může být ústředna dále rozšířena.
Pokud tedy potřebujete více S0-portů, nežli jich je v základní
výbavě nebo chcete hands-free zařízení u dveří obsluhovat z
kteréhokoliv interního telefonu, informujte se, prosím, u svého
specializovaného prodejce. 

COMpact 2206 USB: Základní deska má 1 zásuvku pro násle-
dující modul:
� COMpact TS-modul (zásuvka B).

COMpact 4410 USB: Základní deska má 3 zásuvky pro násle-
dující moduly:
� dva COMpact TS-moduly (zásuvky B a C).
� jeden COMpact 2S0-modul (zásuvka A).

COMmander Basic: Základní deska má 4 univerzální zásuvky
(v základním provedení jsou 2 z nich obsazeny) a jednu další
zásuvku pro následující moduly:
� 1 až 3 COMmander 8a/b-moduly (zásuvka A-D; 

jednou v základním provedení).

� 1 až 4 COMmander 4S0-moduly (zásuvka A-D; 
jednou v základním provedení).

� 1 COMmander 2TSM analog-Modul (zásuvka E)

Při použití COMmander Basic je třeba respektovat
následující mezní hodnoty: V celém systému mohou

být spravovány maximálně 4 externí S0-porty a maximálně 32
interních účastníků (každý připojený telefon, fax atd. se počítá
jako interní účastník).

Možnosti rozšíření (vlastnosti modulu)

COMpact 2S0-Modul: Mit diesem Modul erhalten Sie zwei
zusätzliche S0-Ports (1 x intern, 1 x schaltbar intern/extern).

Modul COMpact TS: S tímto modulem získáte následující
přídavné funkce:
� Možnost hovoru s dveřní stanicí s 1 dveřním hands-free systémem 

TFS-2616 (speciální příslušenství od Auerswaldu) nebo jiným 
dveřním hands-free systémem podle FTZ 123 D12-0.

� Připojení 1 systému otvírání dveří.
� 2 vstupy pro zvonek dveří.
� Poplachová funkce až se 2 kontakty1.
� Dálkové zapínání až se 3 relé2.

Modul COMmander 8a/b: Tento modul umožňuje připojení 8
analogových koncových zařízení a 1 systémového displeje SD-
20 (speciální příslušenství od Auerswaldu).

Modul COMmander 4S0: S tímto modulem získáte 4 S0-porty,
volitelně zapojitelné jako interní nebo jako externí S0-porty. Na
jeden modul COMmander 4S0 mohou být připojeny až 2 COM-
mander Autoswitch, umožňující provoz jednou nouzového
ISDN-telefonu v případě výpadku el. sítě.

Analogový modul COMmander TSM: S tímto modulem zís-
káte následující přídavné funkce:
� Možnost hovoru s dveřní stanicí s až 2 dveřními hands-free sys-

témy TFS-2616 (speciální příslušenství od Auerswaldu) nebo jiným 
dveřním hands-free systémem podle FTZ 123 D12-0.

� Připojení až 2 systémů otvírání dveří.
� 4 vstupy pro zvonek dveří.
� Přípojka pro druhý zvonek
� Poplachová funkce s až 4 kontakty1.
� Dálkové zapínání až se 6 relé2.
� Melodie při čekání, externí.
� Funkce pro vzkazy, přes audio-výstup.

☞

1 Na poplachový kontakt připadá jeden vstup pro zvonek dveří.
2 Na každou použitou dveřní stanici připadají 2 spínací relé.

☞
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K dodávce ústředny náleží dvě příručky:
� 1 Instalační a konfigurační příručka pro instalačního technika a
� 1 Uživatelská příručka k obsluze.

Příručka, kterou máte před sebou, obšírně popisuje obsluhu
ústředny.

Struktura příručky
Příručka je uspořádána tak, abyste po určitých definovaných
dotazech nalezli vysvětlení. Předpokládejme, že ve vedlejší
místnosti zazvoní telefon a Vy chcete hovor přijmout, pak Vám
jistě pomůže kapitola Chcete reagovat na příchozí hovor na
straně 11. Abyste určitých informací dosáhli rychle a cíleně,
nabízí Vám příručka různé vyhledávací a orientační pomůcky:

� Obsah na str. 3 Vám podává přehled o obsahu a členění příručky.
� Rejstřík na str. 92 Vám pomůže najít místa s textem vztahujícím se 

k určitému pojmu. 
� Uvnitř textů naleznete odkazy na jiné kapitoly nebo obrázky, které 

Vám přiblíží dané téma.
� Záhlaví Vám na každé straně připomene, v jaké části se právě 

nalézáte. Na levých stránkách se opakují nadpisy příslušné kapi-
toly, na pravých tránkách nadpisy příslušné části.

Piktogramy použité v příručce
Následně uvedené symboly, resp. piktogramy jsou v této
příručce použity ke znázornění procesů při telefonování a při
nastavení nebo testování určitých funkcí přes telefon (progra-
mování).

Pokud na takto popsaný postup narazíte, proveďte znázorněné
operace v řadě za sebou zleva doprava. Symboly stojící pod
sebou Vám nabízejí alternativu. Zaměňte je za symboly nachá-
zející se přímo nad nimi v prvé řadě, podle toho, co si přejete
nastavit. 

Příklad programování: Chcete na telefonu pro interní hovory
nastavit rytmus zvonění „3 x krátce“. V kapitole Změna rytmu
zvonění pro interní hovory na straně 60 naleznete postup, jak je
popsaný v Příkladu A a postupujete následovně:

� Zvednete sluchátko telefonu a slyšíte interní oznamovací
tón. 

� Zvolíte 7.

� Zvolíte veřejné heslo (při dodání „2“, může však být až
4-místné). Při zadání správného hesla pak uslyšíte potvrzo-
vací tón (pulzující tón). Pokud místo toho slyšíte tón obsa-
zovací, musíte zavěsit a začít znovu od začátku.

� Dále volíte 97.

� Pro „3 x krátce“ zvolíte1.

� Nakonec stisknete tlačítko s křížkem. Nyní slyšíte opět
potvrzovací tón jako znamení úspěšného naprogramování.
Pokud však místo toho slyšíte tón obsazovací, znamená to,
že jste udělali chybu (např. spletli číslice) a musíte zavěsit a
začít znovu od začátku.

Pokud již žádná nastavení provádět nechcete, můžete nyní
sluchátko zavěsit. Dokud ale slyšíte potvrzovací tón, máte také
možnost, provést další nastavení nebo testy. Jedná-li se o ste-
jné heslo, pak zadání hesla odpadá. Pokud chcete provést
nastavení s tajným heslem nebo bez hesla, musíte před tím
každopádně zavěsit sluchátko.

Příklad pro navazující programování: Chcete zjistit, za kolik
jednotek se již z tohoto telefonu telefonovalo. V kapitole Zjistit
sumu poplatků za telefon na straně 55 najdete postup, jak je
popsán v Příkladu B a postupujete následovně:

� Pokud jste po posledním nastavení nezavěsili sluchátko a
ještě slyšíte potvrzovací tón, musíte 7 uváděnou v postupu
a veřejné heslo vynechat a hned zvolit 71.

� Nakonec stisknete tlačítko s křížkem. Nyní slyšíte několik
krátkých tónů s pauzou po každé číslici. Např. pro 210 jed-
notek slyšíte: 2 krátké tóny, pauzu, 1 krátký tón, pauzu, 10
krátkých tónů. Nakonec slyšíte opět potvrzovací tón.

Pokyny k použití příručky

a Zavěsit sluchátko. b Zvednout sluchátko.

c Telefon zvoní. f Slyšíte tón, blíže popsaný v 
příslušné kapitole.

Položit sluchátko 
vedle telefonu. g

Vést rozhovor.
Pokud sami iniciujete hovor, 
poslechněte si před tím na chvíli 
tón (oznamovací tón).

Zvonek u dveří 
zvoní. r Zvolit externí číslo, resp. číslo 

přes spojovatelnu.

k Zvolit zkrácenou 
volbu. M Zvolit jedno z vlastních externích 

telefonních čísel.

G Zvolit číslo interní 
skupiny. n Zvolit interní telefonní číslo, 

resp. účastnické číslo.

t Zvolit číslo dveřní 
stanice. O

Zvolit heslo, např. tajné heslo: 
při dodání 1111, po zadání 
správného hesla uslyšíte potvr-
zovací tón.

p Zvolit 2- až 6-místné 
číslo úlohy. S Funkce se spínačem zap-/vyp- 

(1: zapnout, 0: vypnout).

K Zvolit číslo tlačítka 
zvonku. U Nastavit hodiny 4-místné: 

00-23 (hodiny), 00-59 (minuty).

R Zvolit číslo relé.
Zvolit číslo v udaném rozmězí 
(zde číslo mezi 8110 a 8199).

1 Zvolit určené číslo 
(např. 1). *

Stisknout tlačítko s hvězdičkou 
(během programování nebo u 
aparátu s přímým přístupem na 
vnější linku přerušení obsazení 
vnější linky).

#
Stisknout tlačítko s 
křížkem (např. jako 
ukončení progra-
mování, potom 
uslyšíte potvrzovací 
tón).

F
Zpětný dotaz s tlačítkem FLASH 
(u MFV-telefonu) nebo s tlačít-
kem pro zpětný dotaz, resp. 
výběrem z menu (u ISDN-tele-
fonů, viz Příručka k telefonu). U 
IWV-telefonu vynechat.
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Zkratky použité v příručce
DDI Číslo provolby u přípojky ústředny (Direct Dialling In)
MSN Vícenásobné číslo u základní přípojky (Multiple Subscriber

Number)
NTBA Sít’ové zakončení pro základní přípojku (Network Termination

for ISDN Basic Access)

AWS Přesměrování hovorů

Symboly použité v příručce

Na Vaši ústřednu můžete připojit jak systémové a ISDN-tele-
fony, tak také analogové telefony s impulzní volbou (IWV) nebo
telefony s vícefrekvenční volbou (MFV). Přístroje s vícefrek-
venční volbou musí mít tlačítko Flash (jinak také signální
tlačítko R). ISDN-přístroje (např. ISDN-telefony, ISDN-PC-
karty) by měly být schválené euro-ISDN-přístroje, jen tak může
být zaručeno jejich bezpečné fungování. 

Při obsluze, resp. při programování vyplývají některé rozdíly.
Seznamte se - zvláště u ISDN-telefonů - také s obsluhou
Vašeho telefonu (viz Příručka k telefonu).

Analogové telefony (IWV a MFV)
Pokud již jste uprostřed rozhovoru s nějakým jiným účastní-
kem(interně nebo externě), musíte u MFV-telefonu stisknout
nejprve tlačítko Flash (signální tlačítko, tlačítko R), teprve
potom můžete stisknout nějakou číslici, třeba pro přepojení (viz
také kapitola Připojení analogových přístrojů na straně 88). V
této příručce je tlačítko Flash znázorněno tímto symbolem F.
V případě IWv-telefonu není tlačítka Flash zapotřebí. Pokud jste
tedy k Vaší ústředně připojili IWV-telefon, odpadá mačkání
tlačítka Flash. U IWV-telefonů kromě toho chybí tlačítka * a #
resp. tato tlačítka nemají přiřazenu žádnou funkci. Protože je
těchto tlačítek zapotřebí při kontrole a nastavování (progra-
mování), není provedení těchto funkcí u IWV-telefonů možné!
Jestliže Váš telefon nabízí obě varianty, tedy byste jej měli bez-
podmínečně nastavit na MFV.

Analogové T-Net-telefony
U některých analogových MFV-telefonů se dají v analogové
T-Net síti provádět určité T-Net-funkce (např. přesměrování
hovoru) přes menu anebo pomocí speciálních tlačítek. Jestliže
takový telefon jako interní účastník provozujete, můžete této
komfortní funkce využít také pro některé funkce ústředny. Tyto
funkce jsou označeny šipkou T-Net T. Pokud na takový
odkaz narazíte a chtěli byste možností T-Net funkcí na Vašem

telefonu využít, přečtěte si k tomu, prosím, návod k použití
Vašeho telefonu. Dávejte, prosím, také zde pozor při zadávání
telefonních čísel - začínají číslem „0“ (číslo pro přístup na vnější
linku). Místo „vzkazu ze spojovatelny“ zde slyšíte potvrzovací
tón, který oznamuje, že programování bylo úspěšné.

ISDN-telefony

Abyste mohli obsluhovat Váš ISDN-telefon, musíte se seznámit 
také s tím, jak funguje. Za tímto účelem si přečtěte Příručku k 
telefonu nebo se vrat’te zpět k Pomůckám pro obsluhu ISDN-
telefonů od Auerswaldu, samozřejmě za předpokladu, že se 
Váš telefon mezi přístroji zde popsanými rovněž nachází (na 
CD Auerswaldu a na domovské stránce Auerswaldu). Bezpod-
mínečně však musíte vědět, kterým tlačítkem (např. držet nebo 
R-tlačítkem) nebo přes jaké menu se iniciuje zpětný dotaz. Této 
funkce je zapotřebí vždy tehdy, když v této příručce narazíte na 
symbol F. V případě některých funkcí musíte v plném rozsahu 
použít menu/tlačítka telefonu. Patří k nim „konference“, „zpětný 
dotaz u externího účastníka při hovoru s jiným externím účast-
níkem“, „přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru“, „ukončení zpět-
ného dotazu“ a „předčasné ukončení zpětného dotazu při 
nehlášení/při obsazenu“. Dávejte pozor na šipku s ISDN-odka-
zem. Číslice, které se musí zvolit u analogových telefonů, pak 
odpadají. 

Příklad A: Nastavení rytmů zvonění pro interní hovory

Příklad B: Zjištění sumy poplatků

b 7 Q  97 0 #
betreffendes 
Telefon

öffentliches 
Passwort 1 x lang

nebo 1
3 x kurz

b 7 Q 71 # f
betreffendes 
T l f

öffentliches 
P t

Ziffernweise Ausgabe der 
Gebührensumme,

e
Varovný trojúhelník poukazuje na důležitá upozornění. Je 
bezpodmínečně nutné, abyste těchto upozornění dbali, a 
vyvarovali se tak škod na přístrojích či dokonce ohrožení 
osob. 

☞
Ruka označuje doplňující odkazy, které, jak zkušenosti 
ukazují, jsou často zanedbávány, a vedou tak k omylům a 
dlouhým prodlevám při hledání chyb.

N
Tato šipka odkazuje na funkce, které mohou být nastaveny 
v závislosti na konfiguraci (viz kapitola Provedení nastavení 
v závislosti na konfiguraci na straně 37).

T
Tato šipka odkazuje na funkce, které se u analogového 
telefonu navíc dají provést pomocí funkčních tlačítek T-Net 
(resp. přes T-Net menu) (kapitola Analogové T-Net-tele-
fony na straně 10).

Tato šipka odkazuje na funkce, které se u ISDN-telefonu 
dají provést pomocí funkčních tlačítek (resp. přes menu) 
(kapitola ISDN-telefony na straně 10).

Rozdíly v obsluze různých telefonů
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Telefonování

Ústředna Vám může přicházející hovor signalizovat různými
způsoby, např. zvoněním telefonu nebo prostřednictvím
vyčkávacího tónu ve sluchátku telefonu. Když telefon zvoní,
rozpoznáte většinou podle rytmu zvonění, odkud volání
přichází.

U analogového telefonu může být externí volání signalizováno
např. „dlouhým tónem, pauzou atd.“, interní volání naproti tomu
„třemi krátkými tóny, pauzou atd.“. Rytmus zvonku u dveří je v
daném případě určen stiskem tlačítka zvonku. 

U většiny ISDN-telefonů je možný pouze „dlouhý tón, pauza
atd.“.

Ústředna Vám nabízí následující možnosti reagování na
příchozí volání:

� Váš telefon zvoní; str. 11.

� Jiné interní telefony zvoní (Pick-up); str. 11.

� Záznamník již hovor přijal (převzetí hovoru); str. 12.

� Váš telefon zvoní v poplašném rytmu; str. 34.

� Ve sluchátku zní vyčkávací tón; str. 12.

Jestliže byla funkce „text před oznámením“ (pouze
COMpact 4410 USB a COMmander Basic) pro volané

MSN pomocí konfiguračního programu aktivována, uslyší
externí volající po 5-15 sekundách volání uvítací text, dokud
hovor nepřijmete. Tento text může být do ústředny namluven
prostřednictvím telefonu (str. 79) nebo nahrán pomocí wav-
souboru.

Jestliže se jedná o zpětné volání, které jste Vy inicio-
vali, uslyšíte po zvednutí sluchátka nejprve volací tón.

To Vám signalizuje, že druhý účastník je právě volán.

Pokud slyšíte zvonit cizí interní telefon, můžete hovor přijmout
na Vašem vlastním telefonu, příp. na telefonu nacházejícím se
ve Vaší blízkosti. Za tímto účelem se používá funkce s názvem
„Pick-up“. Volbou číselné kombinace tak přetáhnete hovor na
Váš telefon. Chcete-li přijímat pouze hovory směřované sku-
pině a ne hovory pro jednotlivce, zvolte pick-up pro skupinu.

Funkce převzetí hovoru a pick-up fungují na stejném
principu. Abyste zabránili tomu, že byste při pick-upu

přebírali hovory z jiných telefonů, mělo by být převzetí hovorů
pomocí konfiguračního programu na všech telefonech vypnuto.
Povolení převzetí hovoru má smysl jen u záznamníků.

Pick-up externího hovoru můžete provést jen tehdy, jestliže bylo
u Vašeho telefonu pomocí konfiguračního programu ústředny
nastaveno potřebné oprávnění pro přístup k vnější lince.

Chcete reagovat na přicházející volání

☞

Váš telefon zvoní

c b g Převzetí interního nebo externího příchozího hovoru

Telefon zvoní Hovor

☞

Jiné interní telefony zvoní (Pick-up)

c b f ** 6 n g Převzetí hovoru pro jednotlivý telefon
(Pick-up)

cizí tele-
fon

vlastní 
telefon

interní 
tón 
vytáčení

(jen u aparátů s 
přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

6 a interní číslo zvonícího 
telefonu Hovor

nebo 6 G Převzetí hovoru pro skupinu (Pick-up)

6 a interní číslo volané sku-
piny

☞



12 Chcete reagovat na přicházející volání

Jestliže např. Váš záznamník (nebo Váš modem) přijme hovor,
který je pro Vás určený, můžete tento hovor převzít za pomoci
funkce s názvem „převzetí hovoru“. Na Vašem telefonu navolíte
několik čísel a spojíte se s volaným. Záznamník přijímá obsazo-
vací tón. Pro provedení této funkce je nutné, aby pomocí konfi-

guračního programu ústředny bylo u záznamníku příp. u dotyč-
ného účastníka povoleno převzetí hovoru. Nehledě na to, ve
srovnání s výše popsanou funkcí pick-up zde není žádného roz-
dílu. 

Jestliže během rozhovoru slyšíte neustále se vracející tón -
vyčkávací tón - , znamená to, že se nějaký externí účastník
pokouší se s Vámi spojit anebo budete mít volání od dveří či
poplašné volání. Externí účastník v tom případě uslyší tón indi-
kující, že telefon zvoní. 

Abyste mohli s čekajícím účastníkem hovořit, máte dvě
možnosti. Za prvé: Nejdříve ukončíte probíhající rozhovor tím,
že položíte sluchátko. Váš telefon pak začne zvonit a Vy
můžete hovor přijmout. Za druhé: vytočením číselné kombinace
iniciujete druhý hovor (hovor se zpětným dotazem). Současný
účastník rozhovoru se dostane do pozadí.

Co je v rozhovoru se zpětným dotazem možné, se dozvíte v
Kapitole Vedete dva rozhovory (hovor se zpětným dotazem) na
straně 28.

Pokud již v době čekání hovor se zpětným dotazem probíhá,
musí být nejméně jeden z obou hovorů ukončen.

Pokud s čekajícím hovořit nechcete, můžete čekání ignorovat
anebo volbou číselné kombinace ukončit (čekajícího odmít-
nout). Čekajícímu je toto signalizováno prostřednictvím obsazo-
vacího tónu (pokud nezvoní také jiné telefony).

V případě, že se u čekajícího hovoru jedná o poplašné
volání, bude při přijetí hovoru současný hovor

ukončen. Jak poplašné volání potvrdíte, se dozvíte na str. 34.

U analogového telefonu, u něhož se dá „přijetí/
odmítnutí čekajícího“ provést funkční klávesou T-

Net/menu, můžete této komfortní funkce rovněž využít (viz
Příručka k telefonu).

U telefonů ISDN a systémových telefonů se „přijetí
čekajícího“ provádí funkční klávesou, popř.

prostřednictvím menu (např. „hovor přijmout/odmítnout“; viz
Příručka k telefonu).

Záznamník již hovor přijal (převzetí hovoru)

b f ** 6 n g Převzetí hovoru ze záznamníku

vlastní 
telefon

interní 
ozna-
movací 
tón

(jen u aparátu s 
přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

6 a interní číslo záznamníku vedoucího hovor, 
který mí být převzat převzatý hovor

nebo 6 G Převzetí hovoru ze záznamníku
skupiny

6 a interní číslo skupiny zahrnující záznamník

Ve sluchátku zní vyčkávací tón

g f F 2 g Čekající hovor přijmout a hovořit (iniciování hovoru se
zpětným dotazem)

1. hovor vyčkávací 
tón (u IWV vynechat) hovor se zpětným dotazem 

(č. 2)

g f F 0 g Čekající hovor odmítnout, a nerušeně pokračovat v
nynějším rozhovoru

hovor vyčkávací 
tón (u IWV vynechat) zpět k hovoru

☞

T

I
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Interní telefony nejsou zpoplatněny.

Ústředna Vám nabízí následující možnosti uskutečnění
interního hovoru:

� Volat interní telefon; str. 13.

� Volat několik interních telefonů současně (volat skupinu); 
str. 13.

Je-li Váš telefon nastaven jako přístroj s přímým přístu-
pem na vnější linku, uslyšíte ihned po zvednutí

sluchátka externí oznamovací tón. Než zvolíte interní číslo,
musíte nejdříve 2-krát stisknout tlačítko *. Poté uslyšíte interní
oznamovací tón. Jestliže telefon tlačítko * nemá nebo tomuto
tlačítku není přiřazena odpovídající funkce, nejsou tyto funkce
uskutečnitelné (IWV-telefony a mnohé telefony ISDN). U systé-
mových telefonů COMfort 1000, 1200 a 2000 místo toho stis-
knete tlačítko vedle „interní“, u systémového telefonu smar-tel-i
(pouze u COMmander Basic) tlačítko pod „interní hovor“.

Interní telefony (např. telefony pracovníků určitého oddělení)
můžete volat najednou - současně. Spojení se uskuteční s tele-
fonem, který někdo zvedne nejdříve. Rozdělení účastníků do
skupin se uskutečňuje prostřednictvím konfiguračního pro-
gramu ústředny. 

Zvoní pouze ty telefony náležející skupině, které jsou
„přihlášeny“ pro příchozí hovory.

Ústředna Vám nabízí následující možnosti, jak iniciovat vzkaz/
výzvu:

� Volat interní systémový telefon s funkcí InterCom (výzva/
handsfree); str. 14.

� Provést vzkaz do reproduktoru; str. 14.

Je-li Váš telefon nastaven jako přístroj s přímým přístu-
pem na vnější linku, uslyšíte ihned po zvednutí

sluchátka externí oznamovací tón. Než zvolíte interní číslo,

musíte nejdříve 2-krát stisknout tlačítko *. Poté uslyšíte interní
oznamovací tón. Jestliže telefon tlačítko * nemá nebo tomuto
tlačítku není přiřazena odpovídající funkce, nejsou tyto funkce
uskutečnitelné (IWV-telefony a mnohé telefony ISDN). U systé-
mových telefonů COMfort 1000, 1200 a 2000 místo toho stis-
knete tlačítko vedle „interní“, u systémového telefonu smar-tel-i
(pouze u COMmander Basic) tlačítko pod „interní hovor“.

Chcete uskutečnit interní hovor

☞

Voláte interní telefon

b f ** n g Volba interního účastnického čísla

interní ozna-
movací tón

(pouze u aparátů s přímým 
přístupem na vnější linku) interní číslo telefonu hovor

Voláte několik interních telefonů současně (voláte skupinu)

b f ** G g Volba interního čísla skupiny

interní ozna-
movací tón

(pouze u aparátů s přímým 
přístupem na vnější linku) interní číslo skupiny hovor

☞

Chcete zanechat vzkaz/výzvu

☞



14 Chcete uskutečnit externí hovor (telefonovat přes vnější linku)

Systémový telefon můžete volat a vzkazy do místnosti provádět
z libovolného interního telefonu, aniž by někdo hovor aktivně
přijal. 

Dále můžete také zařídit, aby systémový telefon k reproduktoru
zapnul také mikrofon (handsfree), aby osoba nacházející se v
blízkosti s Vámi pomocí takto vzniklého spojení mohla komuni-
kovat. 

Na volaném systémovém telefonu bliká LED vedle tlačítka pro
handsfree/reproduktor (COMfort 1000, 1200 und 2000) resp.

prostřední LED (smar-tel-i u COMmander Basic) a po jednom
zvonění dojde automaticky ke spojení.

Výzva či funkce volání handsfree je omezena na 120 sekund.
pak se spojení automaticky přeruší, ledaže by někdo během
této doby zdvihnul sluchátko. 

Na systémovém telefonu, který je takto volán, musí být povo-
lena funkce InterCom (viz Příručka k telefonu).

Pokud je na hlasový výstup Vaší ústředny napojen reproduktor
se zesilovačem (aktivní reproduktor), můžete provést vzkaz do
reproduktoru z interního telefonu. Spojení pro komunikaci se
vytvoří ihned po vytočení čísla. 

Číslo zde použité musí být nastaveno v konfiguračním
programu ústředny a u použitého telefonu musí být

zadáno oprávnění pro vzkazy.

Tato funkce je u COMmander Basic možná pouze za použití
dveřního, spínacího hudebního modulu (není obsažen v
dodávce).

Ústředna Vám nabízí následující možnosti iniciování externího
hovoru:

� Volat externí přípojku; str. 15.

� Volat externí přípojku přes číslo zkrácené volby (pomocná 
volba); str. 15.

� Iniciovat externí hovory bez přenosu čísla; str. 15.

Je-li Váš telefon nastaven jako přístroj s přímým přístupem
na vnější linku, uslyšíte ihned po zvednutí sluchátka externí
oznamovací tón. Při volání externí přípojky musíte vytočit

externí číslo bez čísla pro přístup na vnější linku 0. Pro prove-
dení jiných druhů volání musíte před každým voláním 2-krát
stisknout tlačítko *. Pokud telefon tlačítko * nemá nebo
tomuto tlačítku není přiřazena odpovídající funkce, pak se tyto
hovory nedají provést (IWV-telefony a některé ISDN-telefony).
U systémových telefonů COMfort 1000, 1200 a 2000 místo toho
stiskněte tlačítko vedle „interní“, u systémového telefonu
smar-tel-i (pouze u COMmander Basic) tlačítko pod „interní
hovor“.

Volání interního systémového telefonu s funkcí InterCom (výzva/handsfree)

b f ** 660 n g Volat systémový telefon kvůli vzkazu
interní 
ozna-
movací 
tón

(pouze u aparátů 
s přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

interní číslo systé-
mového telefonu

vzkaz/
handsfree

nebo 661 Volat systémový telefon kvůli přepnutí na
handsfree

Provést vzkaz do reproduktoru

b f ** g Volat reproduktor kvůli vzkazu

interní ozna-
movací tón

(pouze u aparátů s 
přímým přístupem na 
vnější linku)

číslo výstupu pro vzkaz vzkaz

☞

Chcete uskutečnit externí hovor (telefonovat přes vnější linku)
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Než vytočíte externí číslo, musíte zadat číslo pro přístup na
vnější linku. Jestliže telefonujete hlavně externě a nechcete
číslo pro přístup na vnější linku vytáčet, je také možné nastavit
telefon jako aparát s přímým přístupem a vnější linku. (Konfigu-
rační program ústředny).

Abyste si zjednodušili volbu často používaných externích čísel,
můžete je uložit pod čtyřmístnými čísly zkrácené volby.
Zadávání čísel umožňuje počítačový software COMtools
(str. 83) nebo se provádí za pomoci telefonu (soukromá/
všeobecná čísla zkrácené volby na str. 55 a čísla zkrácené
volby pro nouzové volání na str. 74).

Abyste v případě nutnosti nemuseli dlouho přemýšlet, mohou
být čísla uložená v paměti zkrácené volby pro nouzová volání
spojena s dvou- nebo trojmístnými čísly (10-59; 100-599), tedy

např. s číslem 110 (konfigurační program ústředny). Volba pak
bude provedena stejně, přičemž čtyřmístné číslo zkrácené
volby (8...) se nahradí číslem dvou nebo třímístným.

Prostřednictvím telefonního seznamu připojeného sys-
témového telefonu (COMfort 1000, 1200 nebo 2000)

se dostaneme k číslům (se jmény) zadaným v paměti ústředny
pro zkrácenou volbu. Hovor, při němž se přenáší jedno z čísel,
která jsou zde zadána, se na displeji zobrazí pod příslušným
jménem.

Pokud chcte zabránit tomu, aby další osoba, se kterou právě
hovoříte, viděla Vaše číslo na svém aparátu, můžete iniciovat
externí hovor spolu s číselnou kombinací, která je zde uvedena.
Tímto způsobem bude přenesení Vašeho čísla pro tento hovor
zamezeno. 

Pokud chcete iniciovat, aby všechny externí hovory probíhaly
bez přenosu čísla, můžete také provést takové nastavení u
Vašeho telefonu (viz kapitola Přenos čísla u Vámi iniciovaných
hovorů vždy potlačit na straně 39).

Této funkce můžete využít pouze tehdy, pokud jste u
Vašeho provozovatele sítě požádali o zapojení služby

ISDN „Případné potlačení zobrazení čísla (CLIR)“ a tato byla
aktivována.

U některých ISDN-telefonů a u systémového tele-
fonu můžete „potlačení zobrazení čísla u indivi-

duálních hovorů“ nastavit také funkkčním tlačítkem, resp. přes
menu (viz Příručka k telefonu; příp. také pod označením „Zame-
zení identifikaci“).

Volání externí pøípojky

b f 0 f r g Pro přístup na vnější linku vytočit „0“ a pak
vytočit externí

číslointerní 
ozna-
movací tón

číslo pro přístup na vnější linku
(u aparátu s přímým přístupem na 
vnější linku vynechat)

externí 
ozna-
movací 
tón

externí 
číslo hovor

Volání externí přípojky přes zkrácenou volbu (pomocná volba)

b f ** k g Zvolit číslo zkrácené volby

interní ozna-
movací tón

(pouze u aparátu s přímým 
přístupem na vnější linku) číslo paměti zkrácené volby hovor

☞

Iniciování externích hovorů bez přenosu čísla

b f ** 669 0 r g Iniciovat jednotlivý hovor bez přenosu
vlastního číslainterní 

ozna-
movací 
tón

(pouze u aparátu 
s přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

číslo pro přístup na 
vnější linku a extrerní 
číslo

hovor

☞

I



16 Poplatky za externí hovory chcete účtovat odděleně

Zde může být použito také číselné kombinace T-
Net, tzn., že můžete hovor iniciovat s *31# + 0 +

volané číslo. U analogového telefonu, u něhož se dá „hovor bez

přenosu čísla“ iniciovat pomocí funkční klávesy/menu T-Net,
můžete této komfortní formy obsluhy rovněž využít (viz Příručka
k telefonu; příp. pod označením „anonymní volání“).

Abyste při pozdějším vyhodnocování poplatků (např. pomocí
počítačového programu COMlist) mohli jednotlivé hovory přiřa-
dit určitým oblastem, nabízí Vám ústředna následující
možnosti:

� Iniciovat externí hovor s cíleným přístupem na vnější linku 
(pouze COMpact 4410 USB a COMmander Basic); str. 16.

� Iniciovat externí hovor se soukromým přístupem na vnější 
linku; str. 16.

� Iniciovat externí hovor s přiřazením projektu; str. 17.

Pokud je Váš telefon nastaven jako aparát s přímým
přístupem na vnější linku, uslyšíte hned po zvednutí

sluchátka externí oznamovací tón. Při volání externí přípojky
musíte volit externí číslo bez čísla 0 pro přístup na vnější linku.
Abyste mohli realizovat ostatní druhy hovorů, musíte před
každým hovorem 2-krát stisknout tlačítko *. Pokud telefon
tlačítko * nemá nebo tlačítku není přiřazena odpovídající
funkce, pak se tyto hovory provádět nedají (IWV-telefony a
mnohé ISDN-telefony). U systémových telefonů COMfort 1000,
1200 a 2000 místo toho stiskněte tlačítko vedle „interní“, u sys-
témového telefonu smar-tel-i (pouze u COMmander Basic)
tlačítko pod „interní hovor“.

Pokud chcete od svého provozovatele sítě dostávat poplatky
rozúčtované odděleně dle jednotlivých oblastí, můžete tyto
hovory iniciovat cíleně přes externí S0-port (ISDN-přípojka,
vnější linka).

Předpokladem pro tento cílený přístup na vnější linku je, aby
ústředna byla provozována s několika externími S0-porty a tím
na několika ISDN-přípojkách. Pokud jsou k dispozici např. jen 2
externí S0-porty, mohou být pro přístup na vnější linku použita
pouze přístupová čísla 91 a 92 (COMpact 4410 USB: max. 2
S0-porty po rozšíření o COMpact 2S0-modul).

T

Poplatky za externí hovory chcete účtovat odděleně

☞

Iniciování externího hovoru s cíleným přístupem na vnější linku (pouze COMpact 4410 USB a COMmander 
Basic)

b f ** Z f r g Před hovorem zvolit linku 1.
až 4.interní 

ozna-
movací 
tón 

(pouze u 
aparátu s 
přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

číslo pro přístup na vnější linku pro 
porty1. až 4. S0-port

externí 
ozna-
movací 
tón

externí 
číslo hovor
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Jestliže při vyhodnocení údajů o hovorech realizovaných přes
ústřednu chcete poplatky za firemní hovory odlišit od poplatků
za hovory soukromé, můžete soukromé hovory iniciovat přes
soukromý přístup na vnější linku. Abyste mohli na telefonu ini-
ciovat soukromý hovor, musíte pro tento telefon znát soukromé
heslo. V konfiguračním programu ústředny může být pro každý

telefon nastaveno vlastní heslo a zvláštní oprávnění pro sou-
kromý přístup na vnější linku. 

Při dodání není žádné soukromé heslo zadáno. Sou-
kromý hovor je tak možno iniciovat jen přes 90, číslo

pro přístup na vnější linku a externí číslo. 

Jestliže při vyhodnocení údajů o hovorech realizovaných přes
ústřednu chcete od sebe oddělit poplatky vztahující se k různým
úlohám, můžete hovory iniciovat přes rúzná, libovolně volitelná
čísla úloh. 

Kolik míst má číslo úlohy, se stanoví pomocí konfigu-
račního softwaru ústředny (2-6 míst; 2 ve stavu při

dodání).

Iniciování externího hovoru s privátním přístupem na vnější linku

b f ** 90 X 0 r g Iniciování soukromého 
hovoru přes vnější linkuinterní 

ozna-
movací 
tón

(pouze u aparátu 
s přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

sou-
kromé 
heslo

číslo pro přístup na vnější linku a 
externí číslo

sou-
kromý 
hovor

nebo Z r
Iniciování soukromého

hovoru přes vnější linku přes
linky 1. až 4. (pouze COMpact

4410 USB a
COMmander Basic)

číslo pro přístup na vnější linku pro 
porty 1. až 4. S0-Port
a externí číslo

nebo k
Iniciování soukromého

hovoru přes vnější linku se
zkrácenou volbou

číslo paměti zkrácené volby

☞

Iniciování externího hovoru s přiřazením projektu

b f ** 96 p 0 r g
Iniciovat hovor s číslem projektu

interní 
ozna-
movací 
tón

(pouze u 
aparátu s 
přímým přístu-
pem na vnější 
linu)

 číslo projektu 
2- až 6-místné

číslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
číslo

hovor

nebo Z r Iniciovat hovor přes linku 1. až
4. s číslem projektu (pouze

COMpact 4410 USB a
COMmander Basic)číslo pro přístup na 

vnější linku pro 
1. až 4. S0-port
a externí číslo

nebo k Iniciovat hovor přes zkrácenou
volbu s číslem projektu

číslo paměti pro zkrá-
cenou volbu

☞



18 Volaný se nehlásí

Pokud se volaný účastník nehlásí, v normálním případě
položíte sluchátko. V případě zpětnéjhp dotazu to není možné:

� V případě, že se nikdo nehlásí, hovor se zpětným dotazem 
ukončit; str. 18.

U interních účastníků Vám ústředna navíc nabízí tuto možnost:

� V případě, že se nikdo nehlásí, iniciovat interní zpětný 
hovor; str. 18.

Když někoho chcete zavolat, ten se ale nehlásí, v normálním
případě položíte sluchátko. Pokud byste tak ale učinili během již
probíhajícího rozhovoru, zatímco byste dalšího účastníka volali
pro zpětný dotaz, přerušili byste tím také spojení k účastníkovi
čekajícímu v pozadí, příp. iniciovali spojení s jednou osobou.
Takže místo toho tedy zvolte číslo „1“, abyste hovor ukončili.

U ISDN-telefonů a systémového telefonu se
„ukončení hovoru se zpětným dotazem“ provádí

pomocí funkčního tlačítka resp. z menu (např. volbou „Konec“,
„Přerušit“, „Zpět“ nebo opakovaným stlačením tlačítka pro
zpětný dotaz; viz Příručka k telefonu).

Pokud voláte interní telefon, volaný ale neodpovídá, můžete jej
dostihnout, aniž byste opakovali volbu, jestliže iniciujete zpětný
hovor pro případ, že se nikdo nehlásí. 

Pokud jste iniciovali zpětný hovor, jak je zde popsáno, budete
ústřednou zavoláni, jakmile druhý účastník po svém dalším
hovoru položí sluchátko. Když nato sluchátko zvednete,
ústředna zase zavolá druhého účastníka. Pokud tento
sluchátko rovněž zvedne, rozhovor se uskuteční. Zpětný hovor
se pak opět vymaže. 

U systémového telefonu se „zpětný hovor“ iniciuje z
menu (viz Příručka k telefonu).

U mnohých ISDN-telefonů není tato funkce proveditelná, nebot´
tyto telefony neumožňují volbu během volání.

Volaný se nehlásí

V případě, že se nikdo nehlásí, hovor se zpětným dotazem ukončit

f 1 g Hovor se zpětným dotazem ukončit volbou čísla „1“

Vyzváněcí 
tón Zpět v hovoru

I

V případě, že se nikdo nehlásí, iniciovat interní zpětný hovor

f 2 f a Iniciovat zpětný hovor a počkat na zpětný hovor
ústředny

Vyz-
váněcí 
tón

Napřed nechat nejméně 3 vteřiny vyzvánět Potvrzovací 
tón

☞
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Obsazovací tón po zvolení čísla může mít různé příčiny. 

Když po volbě určitého externího čísla slyšíte vždy obsazovací
tón, anebo je to tak pokaždé po vytočení externího čísla pro
přístup na vnější linku, zkontrolujte, prosím, zda má Váš telefon
potřebné oprávnění k volbě externích čísel pro přístup na vnější
linku (stanovení oprávnění pro přístup na vnější linku probíhá v
konfiguračním programu ústředny). Také obsazovací tón po
pick-upu při externím zvonění může být upozorněním na chy-
bějící oprávnění pro přístup na vnější linku.

Když slyšíte obsazovací tón vždy po volbě čísla zkrácené
volby, upozorňuje to buď na chybějící oprávnění pro přístup na
vnější linku nebo na to, že číslo zkrácené volby není naprogra-
mováno. 

Když slyšíte obsazovací tón po volbě interního nebo externího
čísla, nabízí se nejdříve možnost, že volaný telefon je právě
obsazený. Jestliže chcete ososbu, sníž si přejete hovořit,
dostihnout, aniž byste ji znovu volali, nabízí Vám ústředna nás-
ledující možnosti:

� Při obsazeném interním telefonu iniciovat zpětný hovor; 
str. 19. 

� Při obsazené externí přípojce iniciovat zpětný hovor přes 
vnější linku (CCBS); str. 20.

Pokud slyšíte obsazovací tón již po zvolení čísla pro přístup na
vnější linku, upozorňuje tento stav buď na chybějící oprávnění
k přístupu na vnější linku (evtl. také na prázdný účet poplatků),
nebo na to, že jsou všechny linky (1. a 2. B-kanál externích
S0-portů, které jsou k dispozici) momentálně obsazeny. Nyní
Vám ústředna nabízí tuto možnost:

� Při obsazené vnější lince rezervovat vnější linku pro další 
externí hovor; str. 20.

Pokud je u interního telefonu po delší dobu obsazeno, je zde
možnost, že volaná osoba na svém aparátu nastavila blokování
příchozích hovorů (tichý telefon). Jetsliže tuto osobu přesto
musíte bezpodmínečně dostihnout, nabízí Vám ústředna tuto
možnost:

� Je-li interní telefon blokován proti hovorům, iniciovat nou-
zový hovor; str. 21.

Pokud má volaný účastník obsazeno, v normálním případě
zavěsíte sluchátko. V případě zpětného dotazu to není možné:

� Účastník volaný kvůli zpětnému dotazu je obsazený – 
ukončit hovor; str. 21.

Pokud chcete externího účastníka spojit s interním účastníkem,
ten má ale právě obsazeno, nabízí Vám ústředna tuto možnost:

� Interní účastník je obsazený – externího účastníka hovoru, 
který má být spojen, postavit do fronty; str. 27.

Když voláte interní telefon, volaná osoba ale právě vede hovor,
můžete ji dostihnout i bez opakování volby, jestliže iniciujete
zpětný hovor pro případ, že je obsazeno. 

Pokud jste iniciovali zpětný hovor, jak je zde popsáno, budete
ústřednou zavoláni, jakmile druhý účastník po svém hovoru
položí sluchátko. Když nato sluchátko zvednete, ústředna zase
zavolá druhého účastníka. Pokud tento sluchátko rovněž zve-
dne, rozhovor se uskuteční. Zpětný hovor se pak opět vymaže. 

U systémového telefonu se  „zpětný hovor“ iniciuje
púřes menu (viz Příručka k telefonu).

Zde může být užita také číselná kombinace T-Net-,
tzn. že „Zpětný hovor při obsazení“ můžete niciovat

pomocí kombinace F + *37#. U analogového telefonu, u
něhož se dá „Zpětný hovor při obsazení“ iniciovat funkčním
tlačítkem nebo přes menu T-Net, můžete této komfortní funkce
také využít (viz Příručka k telefonu). Místo vzkazu spojovatelny
uslyšíte potvrzovací tón.

Zvolíte číslo a slyšíte obsazovací tón

Je-li interní telefon obsazený, iniciujte zpětný hovor

f 2 f a Iniciovat zpětný hovor a počkat na zpětný hovor ústředny

Obsazovací 
tón Nejprve 3 vteřiny vyčkat Potvrzovací tón

☞
T



20 Zvolíte číslo a slyšíte obsazovací tón

Když voláte externí přípojku, volaná ososba ale právě vede roz-
hovor, můžete ji dostihnout i bez opakování volby, jestliže inici-
ujete opakování volby pro případ, že je obsazeno. Funkce ISDN
„Automatický zpětný hovor v případě, že je obsazeno (CCBS)“,
které je k tomu zapotřebí, je ústřednou podporována

Jestliže jste iniciovali zpětný hovor, budete spojovatelnou zavo-
láni, jakmile druhý účastník po skončení svého rozhovoru položí
sluchátko. Když pak zvednete sluchátko (během 30 vteřin),
spojovatelna zase zavolá druhého účastníka. Pokud tento
sluchátko zvedne, hovor se uskuteční. Nakonec se proces se
zpětným hovorem ve spojovatelně vymaže. 

U systémového telefonu se „Zpětný hovor“ iniciuje z
menu (viz Příručka k telefonu).

Jestliže neslyšíte žádný potvrzovací tón, znamená to, že spojo-
vatelna žádost o zpětný hovor odmítla. 

Pokud při zpětném hovoru včas nezvednete sluchátko (voláni
jste 30 vteřin), zpětné volání se rovněž vymaže. 

U externí přípojky musí být pro zpětné volání splněny technické
předpoklady, např. u některých provozovatelů sítě není zpětné
volání na přípojku ústředny možné. 

Existuje možnost, že spojovatelna iniciuje zpětný hovor dříve,
než Vámi volaný účastník zavěsí, protože volný je pouze B-
kanál jeho ISDN-přípojky.

Zpětný hovor je až 45 minut uložen ve spojovatelně. Jestliže
volaná osoba do té doby svůj hovor neukončí, bude zpětný
hovor automaticky smazán. 

Zde může být užita také číselná kombinace T-Net-,
tzn. že „Zpětný hovor při obsazení“ můžete niciovat

pomocí kombinace F + *37#. U analogového telefonu, u
něhož se dá „Zpětný hovor při obsazení“ iniciovat funkčním
tlačítkem nebo přes menu T-Net, můžete této komfortní funkce
také využít (viz Příručka k telefonu). Místo vzkazu spojovatelny
uslyšíte potvrzovací tón.

Pokud jsou všechny vnější linky (1. a 2. B-kanál dostupných
externích S0-portů) obsazeny, uslyšíte po volbě čísla pro
přístup na vnější linku obsazovací tón. Nyní si volbou čísla „2“
můžete rezervovat linku. 

Jestliže jste, tak jak je zde popsáno, iniciovali rezervaci vnější
linky, budete ústřednou zavoláni, jakmile bude volná linka k dis-
pozici. 

Když během zvonění zvednete sluchátko, slyšíte již externí
oznamovací tón na znamení obsazení vnější linky. Nyní musíte
už jen zvolit externí číslo bez čísla pro přístup na vnější linku. 

U ISDN-telefonů není přímá volba po zvednutí zvon-
ícího telefonu možná (zpětný hovor ústředny). Jestliže

během zvonění zvednete sluchátko, uslyšíte místo externího
oznamovacího tónu tón potvrzovací. Sluchátko opět položte a
hned nato znovu zvedněte - proveďte volbu znovu (s číslem pro
přístup na vnější linku!).

Pokud chcete externí hovor iniciovat pomocí zkrácené volby,
musíte obsazenou vnější linku nejprve znovu uvolnit. Stiskněte
2-krát tlačítko *. Jestliže tlačítko * chybí nebo je nefunkční
(platí pro IWV-telefony a mnohé ISDN-telefony) sluchátko nej-
méně na 1 vteřinu položte a teprve potom proveďte zkrácenou
volbu.

Je-li obsazena externí přípojka, iniciujte zpětný hovor přes vnější linku (CCBS)

f 2 f a Iniciovat zpětný hovor na přípojce a počkat na zpětný hovor
spojovatelny

Obsazo-
vací tón Nejprve 3 vteřiny počkat Potvrzovací 

tón

☞

T

Je-li obsazena vnější linka, rezervujte vnější linku pro další externí hovor

f 2 f a Vnější linku rezervovat a počkat na zpětný hovor ústředny

Obsazo-
vací tón Nejprve 3 vteřiny počkat Potvrzovací 

tón

☞
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Pro případ, že byste museli doručit nějakou důležitou informaci,
se dá blokování hovorů z interního telefonu obejít. Pokud tedy
po volbě čísla interního účastníka uslyšíte obsazovací tón a

chcete účastníka přesto dostihnout, iniciujte stiskem čísla „3“
nouzové volání. Pokud slyšíte stále obsazovací tón, znamená
to, že druhý účastník má právě hovor.

Pokud někoho voláte, jehož přípojka je ale obsazená, v nor-
málním případě opět zavěsíte. Pokud byste tak ale učinili z již
probíhajícího hovoru, zatímco druhého účastníka voláte ke
zpětnému dotazu, přerušili byste tak i spojení k účastníkovi
čekajícímu v pozadí. U analogových telefonů v takovém
případě ústředna volání ukončí už po několika teřinách. Budete
pak spojeni s prvním účastníkem hovoru. 

U ISDN-telefonů a systémového telefonu se
„ukončení hovoru se zpětným dotazem“ provádí

pomocí funkčního tlačítka resp. z menu (např. volbou „Konec“,
„Přerušit“, „Zpět“ nebo opakovaným stlačením tlačítka pro
zpětný dotaz; viz Příručka k telefonu).

Během hovoru může dojít k různým situacím, např. chtěli
byste se k tématu rozhovoru dotázat další osoby nebo
nějaký další volající se pokouší Vás dostihnout. 

Abyste probíhající hovor nemuseli kvůli reakci na tyto
okolnosti ukončovat, můžete to zařídit tak, aby ústředna
hovor přidržela v pozadí nebo jej můžete na chvíli zapar-
kovat. 

K tomu Vám ústředna nabízí tyto možnosti:

� Iniciovat druhý hovor (hovor se zpětným dotazem); 
str. 22.

� Ostatní interní telefony zvoní (Pick-up z rozhovoru); str. 23.

� Ve sluchátku zazní vyčkávací tón; str. 12.

� Přepnutí hovoru do pozadí (s MFV-telefony); str. 23.

� Zaparkování hovoru na interním S0-portu (s ISDN-telefony); 
str. 23.

� Zaparkování externího hovoru na vnější lince (jen u 
základní přípojky); str. 24.

� Právě vedete hovor a zvoní zvonek u dveří; str. 33.

Pokud je interní telefon blokován proti hovorùm, iniciujte nouzový hovor

f 3 g Je-li obsazeno, iniciovat nouzové volání, jehož pomocí se obejde blokování
hovorů

Obsazo-
vací tón Nejprve 3 vteřiny počkat Hovor

Účastník volaný kvůli zpětnému dotazu je obsazený - hovor ukončete

I

Vedete hovor
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Pokud se během nějakého hovoru chcete někoho na něco
dotázat, aniž byste přitom ukončovali rozhovor, použijte zpětný
dotaz. Probíhající hovor se přeruší, aby bylo možné zavolat
druhého účastníka. 1. účastník rozhovoru je zatím ústřednou
držen v pozadí a poslouchá melodii při čekání.

Abyste u MFV-telefonů nebo ISDN-telefonů iniciovali zpětný
dotaz, musíte nejprve stisknout tlačítko Flash nebo Zpětný
dotaz (viz kapitola Rozdíly v obsluze různých telefonů na
straně 10). Potom uslyšíte – jako po zvednutí sluchátka –
interní oznamovací tón a iniciujete hovor tak, jak jste zvyklí.

Kapitola Vedete dva hovory (hovor se zpětným dotazem) na
straně 28 popisuje možnosti, které zase vyplývají z hovoru se
zpětným dotazem. 

U aparátu s přímým přístupem na vnější linku uslyšíte po
stisknutí tlačítka Flash nebo Zpětný dotaz interní oznamovací
tón. Obsluha je tu proto stejná jako u jiných telefonů. 

U ISDN-telefonů a u Systémového telefonu se
„Zpětný dotaz“ iniciuje pomocí funkčního tlačítka,

resp. přes menu (např. s „Zpětný dotaz“, „Držet2“ nebo „Tlačít-
kem R“; viz Příručka k telefonu).

Iniciovat druhý hovor (hovor se zpětným dotazem)

g F 0 r g Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem

Hovor 
(č. 1)

(u IWV 
vynechat)

Číslo pro přístup na vnější linku a externí 
číslo

Externí hovor se 
zpětným dotazem 
(č. 2)

nebo k Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem
se zkrácenou volbou

Číslo paměti zkrácené volby

nebo Z r Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem
přes linku 1. až 4. (jen COMpact 4410 USB a

COMmander Basic)Číslo pro přístup na vnější linku pro 
1. až 4. S0-port
a externí číslo

nebo 90 X 0 r Iniciovat soukromý, externí hovor se
zpětným dotazem

90, soukromé heslo, číslo pro přístup na 
vnější linku a externí číslo

nebo 96 p 0 r Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem
s číslem úlohy

96, 2- až 6-místné číslo úlohy, číslo pro 
přístup na vnější linku a externí číslo

g F n g Iniciovat interní hovor se zpětným dotazem

Hovor 
(č. 1)

(u IWV 
vynechat) interní číslo telefonu

interní hovor se 
zpětným dotazem 
(č. 2)

nebo G Iniciovat interní hovor se zpětným dotazem se
skupinou

interní číslo skupiny

nebo t Iniciovat interní hovor se zpětným dotazem s
dveřmi (možné jen s dveřním/spínacím modulem)

číslo pro dveře

I
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U analogového telefonu, na němž se dá iniciovat
hovor se „zpětným dotazem“ funkčním tlačítkem T-

Net nebo přes menu, můžete tuto komfortní službu rovněž
využít (viz Příručka k telefonu). Jestliže budete při použití
funkce T-Net vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, musíte u

externích telefonních čísel zadat také číslo 0 pro přístup na
vnější linku. Zde můžete jako telefonní číslo zadat také interní
telefonní čísla nebo čísla zkrácené volby. 

Během rozhovoru s účastníkem u dveří není zpětný
dotaz možný. Obráceně ale můžete z jiného hovoru ini-

ciovat hovor s účastníkem u dveří jako zpětný dotaz.

Pokud slyšíte zvonit interní telefon, zatímco právě vedete roz-
hovor, můžete probíhající hovor přepnout pomocí ústředny do
pozadí, abyste mohli přijmout další hovor. K tomuto účelu se
používá funkce s názvem „Pick-up“. Tím přepnete hovor zvo-

lením číselné kombinace na Váš telefon. Jestliže chcete přijí-
mat pouze hovory určené skupině a ne hovory pro jednotlivé
účastníky, zvolte Pick-up pro skupinu.

Kapitola Vedete dva hovory (hovor se zpětným dotazem) na
straně 28 popisuje možnosti, které z takto vzniklého rozhovoru
se zpětným dotazem plynou. 

Pokud vedete rozhovor přes Váš MFV-telefon, je možné jej
krátce přerušit, aby se např. provedl zpětný dotaz do místnosti.
Jednoduše stisknete tlačítko FLASH. Uslyšíte interní ozna-

movací tón. Účastník, s nímž hovoříte, bude přepnut do pozadí
a bude zatím poslouchat melodii. Abyste hovor znovu navázali,
stisknete opět tlačítko FLASH.

Pokud vedete rozhovor přes Váš ISDN-telefon (interní účastník)
a chtěli byste jej krátce přerušit, můžete jej pomocí funkce „Par-
kování/Předání“ až na 3 minuty zaparkovat na interním
S0-portu. Jak se tato funkce používá u Vašeho ISDN-telefonu,
se dovíte v Návodu k použití k danému telefonu. Funkce je
často označována také jako Parkování/Přepojení na sběrnici
(TP – Terminal Portability). Zadané kódové číslo ústředna
ignoruje ale snese.

Jestliže během parkování chcete změnit místnost, můžete
ISDN-telefon vytáhnout ze zásuvky a zastrčit do jiné zásuvky
stejného S0-portu. Hovor se musí ISDN-telefonem na stejném
interním S0-portu během 3 minut zase odparkovat, jinak se
přeruší.

T

☞

Ostatní interní telefony zvoní (Pick-up z rozhovoru)

g F 6 n g Přijmout hovor pro jednotlivý telefon (Pick-up)

Hovor 
(č. 1)

(u IWV 
vynechat)

6 a interní telefonní číslo zvonícího 
telefonu

hovor se zpětným 
dotazem (č. 2)

nebo 6 G Přijmout hovor pro skuinu (Pick-up)

6 a interní telefonní číslo volané 
skupiny

Přepnutí hovoru do pozadí (s MFV-telefony)

Zaparkování hovoru na interním S0-portu (s ISDN-telefony)



24 Vedete hovor

Pokud vedete externí hovor a chtěli byste jej krátce přerušit,
můžete jej pomocí funkce „Parkování/Předání“ až na 3 minuty
zaparkovat ve spojovatelně. Jestliže během parkování chcete
změnit místnost, můžete hovor převzít kterýmkoliv dalším
interním telefonem. Hovor se musí během 3 minut zase odpar-
kovat, jinak bude od spojovatelny odpojen a Vy později při
odparkování uslyšíte obsazovací tón. 

Můžete hovor zaparkovat, příp. odparkovat také s ISDN-zaří-
zením, provozovaným paralelně k ústředně na NTBA (viz návod
k obsluze daného zařízení). Některé z těchto ISDN-telefonů ale
nejsou chopné převzít hovor zaparkovaný bez kódového čísla.
Pokud takový ISDN-telefon provozujete na základní přípojce
paralelně k ústředně, můžete ústřednu pomocí programovacích
funkcí nastavit tak, aby byly hovory parkovány ve sběrnici vždy
s kódovými čísly (viz kapitola Chcete parkovat hovory s
kódovými čísly na straně 80).

Během parkování přejde potvrzovací tón cca. po 3
vteřinách do obsazovacího tónu, což neznamená, že

by parkování selhalo. Jestliže místo potvrzovacího tónu uslyšíte
ihned tón obsazovací, parkování selhalo a Vy budete za několik
vteřin spojeni s účastníkem, s nímž jste hovořili. Možná, že v
tomto případě Vaše spojovatelna funkci „Parkování/Přepojení
na sběrnici“ nepodporuje.

Funkční tlačítko „Parkování/Přepojení na sběrnici“ ISDN-tele-
fonů na interním S0-portu se zde nedá použít. S touto funkcí
parkuje telefon na interním S0-portu, nikoliv však na externím
S0-portu.

COMpact 4410 USB resp. COMmander Basic: Parkovat lze
pouze jeden externí hovor vedený na 1. externím S0-portu
(např. kvůli převzetí pomocí ISDN-telefonu připojeného na
NTBA paralelně k ústředně). K převzetí na interní telefony se
lépe hodí spojení (viz kapitola Vedete hovor a chcete jej spojiti
na straně 25).

Zaparkování externího hovoru na vnější lince (jen u základní přípojky)

g F 68 f a Hovor zaparkovat ve spojovatelně

externí hovor přes 1. externí S0-port (u IWV vynechat) Potvrzovací 
tón

b f ** 68 g Hovor odparkovat

libovolný interní telefon interní ozna-
movací tón

(jen u aparátu s přímým 
přístupem na vnější linku) Hovor

☞
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Pokud jste například přijali hovor, který není určen Vám, můžete
tento hovor dále přepojit žádanému účastníkovi. Podle toho,
zda se jedná o interní nebo externí hovory a zda volanému
chcete hovor nejprve ohlásit, Vám ústředna nabízí tyto
možnosti:

� Přepojení externího hovoru na interní telefon bez ohlášení 
(spojení s jednou osobou); str. 25.

� Přepojení hovoru s předchozím ohlášením; str. 26.

� Interní účastník je obsazený – externí hovor, který má být 
přepojen, postavit do fronty; str. 27.

� Přepojení externího hovoru na externí přípojku (vnější linku 
na vnější linku); str. 27.

� Zavolání interního třetího účastníka a jeho spojení s účast-
níkem druhým; str. 30.

U několika málo ISDN-telefonů se může stát, že Váš
telefon po zavěšení zvoní a Vy jste po zvednutí

sluchátka opět spojeni s 1. účastníkem. Za pomoci návodu k
obsluze ztelefonu kontrolujte, zda je zapnuto „přepojování na
ústředně“. Případně tento stav napravte. 

Externí hovor můžete přepojit internímu účastníkovi pouze
tehdy, pokud na jeho telefon bylo konfiguračním programem
ústředny nastaveno nezbytné oprávnění pro přístup na vnější
linku. 

Když chcete externí hovor přepojit na jiný interní telefon,
přerušte probíhající rozhovor, abyste zavolali interního účast-
níka. 1. účastník bude zatím ústřednou udržován v pozadí a
uslyší melodii při čekání. Místo abyste čekali na druhé spojení,
můžete v prúběhu hovoru zavěsit sluchátko. Interní telefon
bude přesto dále volán. 

Jestliže interní účastník telefon nebere, vrátí se hovor
po 60 vteřinách opět k Vašemu vlastnímu telefonu

(Váš telefon zvoní). Po dalších 60 vteřinách, pokud sluchátko
nezvedáte, se hovor přeruší. Je-li Váš vlastní telefon mezitím
obsazený, přeruší se proces i externí hovor již po prvních 60
vteřinách.

Vedete hovor a chcete jej spojit

☞

Přepojení externího hovoru na interní telefon bez ohlášení (spojení s jednou osobou)

g F n f a Iniciovat interní hovor a zavěsit, a takto
přepojit externí hovor

externí 
hovor

(u IWV 
vynechat)

interní telefonní 
číslo např. 33

čekat na 
volací 
tón

zavěsit – pokud volaná osoba zvedne 
sluchátko, bude s externím účastníkem 
spojena

nebo G Iniciovat interní hovor pro skupinu a
zavěsit, a takto přepojit externí hovor

číslo skupiny

☞



26 Vedete hovor a chcete jej spojit

Když chcete hovor přepojit jinému účastníkovi, přerušte
probíhající hovor kvůli zpětnému dotazu na jiného účastníka.
1. účastník bude zatím ústřednou udržován v pozadí a uslyší
melodii při čekání. Poté, co jste s druhým účastníkem hovořili a
hovor jste mu ohlásili, jednoduše zavěsíte sluchátko. Oba
účastníci pak budou spojeni. 

Externí hovor můžete tímto způsobem přepojit dalšímu
externímu účastníkovi pouze tehdy, jestliže na Vašem

telefonu bylo pomocí konfiguračního programu ústředny nasta-
veno nezbytné oprávnění pro přepojení vnější linky na vnější
linku. 

Hovor, který má být event. přepojen mezi dvěma externími
účastníky, je omezen na dobu nastavenou v konfiguračním pro-
gramu ústředny. Je tomu tak z důvodu Vaší bezpečnosti,
poněvadž jinak by např. omylem přepojené hlášení o čase a
předpovědi počasí vedlo k nekonečně dlouhému rozhovoru. 

U některých ISDN-telefonů můžete provést „přepo-
jení“ místo zavěšení sluchátka také pomocí

funkčního tlačítka, resp. z menu (viz Příručka k telefonu; označ.
také jako „ECT“ nebo „Předání“).

Přepojení hovoru s předchozím ohlášením

g F n g a Iniciovat interní hovor se zpětným dotazem a oba
účastníky spojit zavěšením sluchátka

hovor 
(č. 1)

(u IWV 
vynechat)

interní telefonní 
číslo telefonu

interní hovor se 
zpětným dotazem 
(č. 2)

zavěsit

nebo G Iniciovat interní hovor se zpětným dotazem se
skupinou a oba účastníky spojit zavěšením sluchátka

interní telefonní 
číslo skupiny

g F 0 r g a Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem a
oba účastníky spojit zavěšením sluchátka

hovor 
(č. 1)

(u IWV 
vynechat)

Číslo pro přístup na vnější linku a 
externí telefonní číslo

Externí hovor 
se zpětným 
dotazem (Nr. 2)

zavěsit

nebo k
Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem

pomocí zkrácené volby a oba účastníky spojit
zavěšením sluchátka

Číslo zkrácené volby

nebo Z r
Iniciovat externí hovor přes vnější linku

1. až 4. a oba účastníky spojit zavěšením
sluchátka (jen COMpact 4410 USB a

COMmander Basic)Číslo pro přístup na vnější linku 
1. až 4. S0-portu
a externí telefonní číslo

nebo 90X0r Iniciovat soukromý externí hovor se zpětným
dotazem a oba účastníky spojit zavěšením

sluchátka
90, soukromé heslo, číslo pro 
přístup na vnější linku a externí tele-
fonní číslo

nebo 96p0r Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem s
číslem úlohy a oba účastníky spojit

zavěšením sluchátka96, 2- až 6-místné číslo úlohy, číslo 
pro přístup na vnější linku a externí 
telefonní číslo

☞
I
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Pokud chcete externího účastníka přepojit účastníkovi
internímu (příp. skupině), interní účastník má ale právě obsa-
zeno, můžete externího účastníka postavit do fronty. Bude tam
až 3 minuty a během této doby uslyší melodii při čekání. Jakmile
je dotyčný interní účastník opět volný, bude až 60 vteřin volán.
Jestliže zvedne sluchátko, bude okamžitě spojen s interním
účastníkem.

Jestliže interní účastník během 60 vteřinového volání
nezvedne sluchátko, příp. zůstane-li po dobu 3 minut

obsazený, budete jako spojující opět zavolán. Zvednete-li
sluchátko, budete opět spojeni s externím účastníkem a můžete
jej znovu postavit do fronty. Pokud ani Vy hovor během 60 vteřin
nepřijmete, bude spojení s vnější linkou úplně odpojeno (jestliže
jste mezitím měli také obsazeno, pak event. také po kratší
době).

Pokud během hovoru se zpětným dotazem chcete externího 2.
účastníka spojit s interním 3. účastníkem (viz str. 30), můžete
jej v případě, že je obsazeno, stiskem (F)47 rovněž postavit
do fronty. U ISDN-telefonu musíte po potvrzovacím tónu event.
stisknout funkční tlačítko, abyste se dostali zpět k 1. účastníkovi
(např. pomocí „Konec“, „Přerušit“, „Zpět“ nebo dalším sti-
sknutím tlačítka pro zpětný dotaz; viz Příručka k telefonu).

U mnoha ISDN-telefonů a u systémového telefonu
není „ukončení hovoru se zpětným dotazem v

případě, že je obsazeno“ automatické, nýbrž se provádí pomocí
funkčního tlačítka, resp. přes menu (např. pomocí „Konec“,
„Přerušit“, „Zpět“ nebo opakovaným stisknutím tlačítka pro
zpětný dotaz; viz Příručka k telefonu).

Pomocí iniciace hovoru, tak jak je zde popsána, můžete externí
hovor přepojit na externí přípojku i bez odpovídajícího opráv-
nění.

Jestliže bylo na Vašem telefonu pomocí konfigu-
račního programu ústředny nastaveno oprávnění pro

přepojování vnější linky na vnější linku, můžete přepojování
vnější linky na vnější linku s předcházejícím ohlášením pro-
vádět stejně jako každé jiné přepojení (viz S. 26).

Hovor spojený mezi externími účastníky je omezen na dobu
nastavenou v konfiguračním programu ústředny. Je tomu tak z
důvodu Vaší bezpečnosti, poněvadž jinak by např. omylem pře-

pojené hlášení o čase a předpovědi počasí vedlo k nekonečně
dlouhému rozhovoru. Poplatky za spojený hovor Vám budou
vyúčtovány provozovatelem sítě.

U některých ISDN-telefonů můžete provést „přepo-
jení“ místo zavěšení sluchátka také pomocí

funkčního tlačítka, resp. z menu (viz Příručka k telefonu; označ.
také jako „ECT“ nebo „Předání“).

Interní účastník je obsazený – externí hovor, který má být přepojen, postavit do fronty

f g F 7 f a Po pokusu o přepojení postavit externího účastníka do
fronty

Obsazo-
vací tón

Automaticky zpět v 
externím hovoru

(u IWV 
vynechat)

Potvrzovací 
tón Zavěsit

☞ I

Přepojení externího hovoru na externí přípojku (vnější linku na vnější linku)

g F 67 0 r g a Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem
a oba účastníky spojit zavěšením sluchátka

1. externí 
hovor

(u IWV 
vynechat)

získání opráv-
nění pro externí 
spojení

Číslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
telefonní číslo 

2. externí 
hovor se 
zpětným 
dotazem

zavěsit

nebo k
Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem

pomocí zkrácené volby a oba účastníky
spojit zavěšením sluchátka

Číslo zkrácené volby

nebo Z r Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem
přes vnější linku 1. až 4. a oba účastníky

spojit zavěšením sluchátka (jen
COMpact 4410 USB a COMmander Basic)

Číslo pro přístup na 
vnější linku pro 
1. až 4. S0-port
a externí telefonní 
číslo

☞ I



28 Vedete dva hovory (hovor se zpětným dotazem)

Během zpětného dotazu hovoříte s jedním účastníkem, zatímco
první účastník je ústřednou udržován v pozadí a poslouchá
melodii při čekání. Hovor se zpětným dotazem se iniciuje zavo-
láním účastníka zpětného dotazu za použití funkce pick-up
během hovoru nebo přijetím hovoru oznámeného prostřednic-
tvím vyčkávacího tónu. Jestliže jste iniciovali zpětný dotaz,
nabízí Vám ústředna tyto možnosti:

� Spojení obou účastníků hovoru; str. 28.

� Ukončení jednoho z obou hovorů; str. 29.

� Střídavý hovor s oběma účastníky (zpětný dotaz u externího 
účastníka při hovoru s jiným externím účastníkem); str. 29.

� Ve sluchátku zazní vyčkávací tón – čekající hovor odmít-
nout; str. 29.

� Volání interního třetího účastníka a jeho spojení s druhým 
účastníkem; str. 30.

� Hovor s oběma účastníky současně (konference); str. 30.

Pokud během hovoru se zpětným dotazem zavěsíte
sluchátko, budou oba druzí účastníci spojeni. 

Pokud jeden z těchto dvou účastníků sluchátko zavěsí, budete
nakonec s druhým z těchto účastníků znovu spojeni. 

Pokud jste iniciovali zpětný dotaz a chcete nového účastníka
spojit s účastníkem v pozadí, dosáhnete toho zavěšením
sluchátka.

Externí hovor pro dalšího účastníka můžete takto pře-
pojit jen tehdy, jestliže je na Vašem telefonu pomocí

konfiguračního programu ústředny nastaveno nezbytné opráv-
nění. 

Hovor s dveřní stanicí se přepojit nedá.

U mnoha ISDN-telefonů se může stát, že Váš telefon po
zavěšení zvoní a Vy jste po zvednutí sluchátka opět spojeni s 1.
účastníkem. Za pomoci návodu k obsluze telefonu zkontrolujte,
zda je zapnuto „přepojení na ústředně“. Popřípadě daný stav
napravte.

U některých ISDN-telefonů můžete provést „přepo-
jení“ místo zavěšení sluchátka také pomocí

funkčního tlačítka, resp. z menu (viz Příručka k telefonu; označ.
také jako „ECT“ nebo „Předání“).

Vedete dva hovory (hovor se zpětným dotazem)

������

☞

Spojení obou účastníků hovoru

g a Oba účastníky spojit zavěšením sluchátka

Hovor se zpětným dotazem (č. 2) Zavěsit

☞

I
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Hovor se zpětným dotazem ukončíte tím, že přejdete k účastní-
kovi, s nímž již nechcete hovořit, a hovor ukončíte.

U ISDN-telefonů a u systémového telefonu se
„zpětný dotaz“ ukončí pomocí funkčního tlačítka,

popř. přes měnu (např. pomocí „Přerušit“, „Ukončit“ nebo
„Konec“; viz Příručka k telefonu).

U analogového telefonu, u něhož se „ukončení
aktivního spojení“ dá provést pomocí funkčního

tlačítka/z menu T-Net, můžete této komfortní funkce rovněž
využít (viz Příručka k telefonu).

Pokud jste iniciovali zpětný hovor a chcete hovořit střídavě s
oběma účastníky, můžete volbou číselné kombinace přecházet
od jednoho k druhému.

U ISDN-telefonů a u systémového telefonu se
„zpětný dotaz u účastníka při hovoru s jiným účast-

níkem“ provádí pomocí funkčního tlačítka, resp. přes menu
(např. pomocí funkce „Zpětný dotaz u externího účastníka“,
„tlačítkem R“ nebo „Hovor1/Hovor2“; viz Příručka k telefonu).

U analogového telefonu, u něhož se „zpětný dotaz
u účastníka při hovoru s jiným účastníkem“ provádí

pomocí funkčního tlačítka, resp. přes menu T-Net, můžete této
komfortní funkce rovněž využít. (viz Příručka k telefonu).

Pro zpětný dotaz prováděný během hovoru se dvěma
externími účastníky nepotřebujete podporu spojova-

telny (ISDN-funkce „Zpětný dotaz u externího účastníka
(HOLD)“), poněvadž ústředna podporuje „Zpětný dotaz u
externího účastníka“ přes 2. B-kanál.

Čekající hovor během hovoru se zpětným dotazem umožňují
pouze analogové telefony. 

Pokud chcete s čekajícím účastníkem hovořit, musíte předtím
nejméně jeden z probíhajících hovorů ukončit.

Jestliže s čekajícím hovořit nechcete, můžete čekání ignorovat,
nebo je volbou číselné kombinace ukončit. Čekajícímu to signa-
lizuje obsazovací tón (pokud nezvoní ještě jiné telefony).

U analogového telefonu, u něhož se „odmítnutí
čekajícího hovoru“ dá provést pomocí funkčního

tlačítka/z menu T-Net, můžete této komfortní funkce rovněž
využít (viz Příručka k telefonu).

Ukončení jednoho z obou hovorů

g F 2 g F 1 g Účastníky event. vystřídat a aktivní
hovor ukončit

Hovor se 
zpětným 
dotazem

(u IWV 
vynechat)

účastníky event. 
vystřídat (zpětný 
dotaz u druhého 
účastníka)

Hovor, který 
bude 
ukončen

(u IWV 
vynechat)

Aktivní 
hovor 
ukončit

Hovor s účastníkem 
čekajícím v pozadí

I

T

Střídavý hovor s oběma účastníky (zpětný dotaz u externího účastníka při hovoru s jiným externím účastní-
kem)

g F 2 g F 2 g Od rozhovoru se zpětným dotazem se vrátit k
prvnímu rozhovoru a zase zpět

Hovor se 
zpětným dota-
zem (č. 2)

(u IWV 
vynechat)

Hovor
(č. 1)

(u IWV 
vynechat)

Hovor se zpětným 
dotazem (č. 2)

I

T

☞

Ve sluchátku zazní tón čekajícího hovoru – čekající hovor odmítnout

g f F 0 g Čekajícího odmítnout

Hovor Vyčkávací tón (u IWV vynechat) zpět k hovoru

T



30 Vedete dva hovory (hovor se zpětným dotazem)

Za předpokladu, že jste během hovoru přijali další hovor, např.
čekající (jste tedy spojeni již se dvěma účastníky) a tento druhý
účastník by chtěl být dále přepojen k někomu jinému, můžete za
tímto účelem iniciovat 3. hovor. 1. i 2. účastník budou zatím v
pozadí. 

Abyste pomocí ISDN-telefonů „volali a spojovali 3.
účastníka“ musí být tato funkce prostřednictvím

funkčního tlačítka, resp. menu telefonu podporována (např.
funkcí „Další spojení“ u Euritu 40 od Ascom; viz Příručka k tele-
fonu).

Pokud není 3. účastník hotov být s Vaším 2. účastní-
kem spojen, dostanete se pomocí (F)1 opět zpátky

do normálního hovoru se zpětným dotazem. 

Jestliže ve 3. hovoru místo stisknutí (F)0 zavěsíte sluchátko,
bude 2. a 3. účastník rovněž spojen. 1. hovor bude nakonec
ústřednou signalizován, pokud šlo o externí hovor. Interní hovor
bude odpojen.

Jestliže je u 3. účastníka obsazeno, můžete 2. účastníka
pomocí (F)47 postavit do fronty (viz také str. 27).

Pokud jste iniciovali zpětný dotaz a kvůli zjednodušení chcete
hovořit s oběma ůčastníky současně, můžete oba hovory pro-
pojit v konferenci (konferenci ve třech). Abyste konferenci
ukončili, můžete zavěsit sluchátko – spojení se pak zcela
přeruší. Chcete-li však místo toho v hovoru s jedním z účastníků
či střídavě s oběma pokračovat, přečtěte si kapitolu Vedete
konferenční hovor na straně 31.

U ISDN-telefonů a u systémového telefonu se „kon-
ference“ iniciuje funkčním tlačítkem, resp. přes

menu (např. pomocí „Konf“, „Konference“ nebo „Konference ve
3“; viz Příručka k telefonu).

U analogového telefonu, u něhož se „iniciování kon-
ference ve třech“ dá provést pomocí funkčního

tlačítka/z menu T-Net, můžete této komfortní funkce rovněž
využít (viz Příručka k telefonu).

Volání interního třetího účastníka a jeho spojení s druhým účastníkem

g F 4 n g F 0 g Iniciovat interní hovor se
zpětným dotazem (č. 3) a spojit

s druhým účastníkemHovor se 
zpětným 
dotazem 
viz a)

(u IWV 
vynechat)

interní číslo 
telefonu

interní 
hovor se 
zpětným 
dotazem 
(viz b)

(u IWV 
vynechat)

Hovor s 1. účastníkem 
– 2. a 3. účastník jsou 
spojení
(viz c)

nebo G
Iniciovat interní hovor se

zpětným dotazem (č. 3) se sku-
pinou a spojit s druhým účast-

níkeminterní tele-
fonní číslo 
skupiny

I

☞

� 1. účastník (čeká)

2. účastník

� 1. účastník (čeká)

2. účastník (čeká)

3. účastník

� 1. účastník

2. účastník

3. účastník

Hovor s oběma účastníky současně (konference)

g F 3 g Iniciovat konferenci s oběma účastníky

Hovor se zpětným dotazem 
(č. 2) (u IWV vynechat) konfe-

rence

I

T
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Pro konferenci se dvěma externími účastníky nepotře-
bujete podporu spojovatelny (ISDN-funkce „konfe-

rence ve třech (3PTY)“), nebot´ ústředna podporuje konference
přes 2. B-kanál.

S účastníkem u dveří není konference možná.

Je-li v konferenci se třemi interními účastníky zapojen hands-
free-telefon, může eventuelně docházet k efektu ozvěny nebo
pískání. 

Během konference hovoříte se dvěma účastníky současně.
Pokud jste iniciovali konferenci a nyní chcete tento trojstranný
rozhovor ukončit, nabízí Vám ústředna tyto možnosti:

� Spojení obou účastníků hovoru; str. 31.

� Úplné ukončení hovoru; str. 31.

� Ukončení hovoru s jedním účastníkem; str. 31.

� Opětovný střídavý hovor s oběma účastníky hovoru (zpětný 
dotaz u externího účastníka při rozhovoru s jiným externím 
účastníkem); str. 32.

Kterýkoliv z účastníků hovoru může svou účast na kon-
ferenci kdykoliv ukončit zavěšením sluchátka. Vy pak s

tím druhým hovoříte dále. 

Pokud se z konference, kterou jste sami iniciovali, chcete odpo-
jit a přitom ponechat dalším účastníkům možnost spolu nadále
hovořit, můžete oba spojit.

Externí hovor můžete dalšímu externímu účastníkovi
přepojit tímto způsobem pouze tehdy, bylo-li u Vašeho

telefonu pomocí konfiguračního programu ústředny nastaveno

nezbytné oprávnění nebo byl jeden z hovorů odpovídajícím
způsobem iniciován (str. 27).

Aby bylo u  ISDN-telefonů možné účastníky „spojit
během hovoru“, musí být tato funkce telefonem

přes funkční tlačítko resp. menu podporována (viz Příručka k
telefonu; evtl. označena také jako „ECT“ nebo „Předání“).

Pokud během Vámi iniciované konference zavěsíte sluchátko,
bude hovor úplně odpojen. 

Když ukončíte konferenci a potom chcete s jedním z obou
účastníků dále hovořit, můžete hovor s druhým účastníkem
cíleně ukončit. K tomuto účelu ale musíte vědět, který z těch
dvou byl Váš 1. a který zase Váš 2. účastník (před konferencí).

Pokud si nejste zcela jisti a chcete zabránit tomu, že byste
ukončili nesprávný hovor, je jistější odebrat se nejprve do stavu
„zpětného dotazu u externího účastníka při hovoru s jiným
účastníkem“ (str. 32).

☞

Vedete konferenční hovor

☞

Spojení obou účastníků hovoru

g F 0 Oba účastníky konferenčního hovoru spolu spojit

Konfe-
rence (u IWV vynechat)

☞ I

Úplné ukončení hovoru

Ukončení hovoru s jedním účastníkem

g F 4 g Hovor s 1. účastníkem
(před konferencí v pozadí) ukončit

Konfe-
rence (u IWV vynechat) Hovor (před konferencí hovor se zpětným dotazem)

g F 3 g Hovor s 2. účastníkem
(před konferencí v hovoru se zpětným dotazem)

ukončit
Konfe-
rence (u IWV vynechat) Hovor (před konferencí v pozadí)



32 Chcete hovořit s návštěvníkem u dveří (hovor s dveřní stanicí)

Aby bylo u  ISDN-telefonů možné „konferenci cíleně
ukončit“, musí být tato funkce telefonem přes

funkční tlačítko resp. menu podporována (např. „Přerušit“; viz
Příručka k telefonu).

Jestliže konferenci ukončíte a potom ještě chcete dále střídavě
hovořit s oběma účastníky, můžete jednoho z účastníků cíleně
postavit do pozadí. K tomuto účelu ale musíte vědět, který z
těch dvou byl Váš 1. a který zase Váš 2. účastník (před konfe-
rencí). .

U analogového telefonu, u něhož se „ukončení kon-
ference a návrat ke zpětnému dotazu v hovoru se

dvěma externími účastníky“ dá provést pomocí funkčního
tlačítka/z menu T-Net, můžete této komfortní funkce rovněž
využít (viz Příručka k telefonu).

Aby bylo možné u ISDN-telefonů „konferenci cíleně
ukončit“ musí být tato funkce telefonem prostřed-

nictvím funkčního tlačítka resp. z menu podporována (např. s
funkcí „zpětný dotaz se dvěma externími účastníky“ nebo „jed-
notlivé spojení“; viz Příručka k telefonu).

Je-li Vaše ústředna vybavena dveřním/spínacím modulem a je
připojen dveřní mikrofon, můžete s návštěvníky u dveří hovořit
z kteréhokoliv libovolného telefonu. 

Hovor s dveřní stanicí můžete iniciovat v různých situacích:

� Váš telefon zvoní v rytmu zvonění u dveří; str. 33.

� Zvoní u dveří; str. 33.

� Návštěvník ještě nezazvonil; str. 33.

� Vedete právě rozhovor a zvonek u dveří zvoní; str. 33.

Potom Vám ústředna nabízí ještě tyto možnosti:

� Otevření dveří v průběhu hovoru s dveřní stanicí; str. 34.

� Přechod k jiným dveřím v průběhu hovoru s dveřní stanicí; 
str. 34.

II

Opětovný střídavý hovor s oběma účastníky hovoru (zpětný dotaz u externího účastníka při hovoru s jiným 
externím účastníkem)

g F 2 g 1. účastníka postavit do pozadí (stejný stav jako
před konferencí)

Konference (u IWV vynechat) Hovor se zpětným dotazem č. 2 (jako před konfe-
rencí)

g F 1 g 2. účastníka postavit do pozadí (před konferencí
v rozhovoru se zpětným dotazem)

Konference (u IWV vynechat) Hovor č. 1 (před konferencí v pozadí)

T

I

Chcete hovořit s návštěvníkem u dveří (hovor s dveřní stanicí)

Váš telefon zvoní v rytmu zvonění u dveří

c b g Hovor s dveřní stanicí přijmout

Zvonění u 
dveří Během 30 s (trvání se dá nastavit u „interního lékárenského zapojení“) Hovor s 

dveřní stanicí
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Pokud je na Vašem telefonu nastaveno „zvonění u dveří“, bude
zvonění návštěvníka u Vašich dveří telefon signalizovat.
Můžete pak hovor s dveřní stanicípřijmout stejně jako jakýkoliv
jiný hovor.

Prostřednictvím „interního lékárenského zapojení“ může být
konfiguračním programem nastaven jak rytmus zvonění při
volání od dveří, tak i trvání zvonění. Je-li „interní lékárenské
zapojení“ u daného telefonu vypnuto, zvoní telefon tak dlouho a
tak často, jak návštěvník mačká knoflík zvonku. 

Jestliže je konfiguračním programem zapnuta „signalizace
zvonění“, uslyšíte po zvednutí sluchátka 1 až 4 krátké tóny
signalizující iniciování hovoru 1. až 4. tlačítkem zvonku COM-
pact 4410 USB: Tlačítka zvonku na modulové zásuvce C mají
čísla 3 a 4).

Sluchátko musí být zvednuto během 30 vteřin (u
„interního lékárenského zapojení“ je trvání nastavi-

telné v konfiguračním programu) po posledním zvonění dveří.
Pokud to tak není, musíte stanici u dveří zavolat sami (další
kapitola).

Když slyšíte zvonit zvonek u dveří, můžete stanici u dveří volat
z libovolného telefonu. Hlasové spojení se vytvoří ihned po
volbě telefonního čísla. 

Pokud byl telefon konfiguračním programem nastaven
jako dveřní aparát, budete po zvednutí sluchátka ihned

spojeni s odpovídající dveřní stanicí.

I v případě, že návštěvník ještě nezazvonil, můžete dveřní sta-
nici z kteréhokoliv telefonu zavolat. Hlasové spojení se vytvoří
ihned po volbě telefonního čísla. 

Když slyšíte zvonit zvonek dveří, můžete probíhající hovor
pomocí ústředny odsunout do pozadí, abyste mohli zavolat sta-
nici u dveří. Hlasové spojení se vytvoří ihned po volbě tele-
fonního čísla. 

U systémového telefonu Vám zvonění u dveří bude
indikováno v menu. Stisknutím odpovídajících tlačítek

můžete dveře otevřít, aniž byste přerušovali Váš hovor (viz
Příručka k telefonu).

Pokud je u Vašeho telefonu zapnuto zvonění u dveří a povoleno
čekání, pak bude signalizován čekající hovor s dveřní stanicí a
Vy jej můžete přijmout (viz kapitola Ve sluchátku zní vyčkávací
tón na straně 12).

☞

Zvoní u dveří

b f ** t g Zavolat ke dveřím
Zvonek u dveří 
zvoní

Interní ozna-
movací tón

(jen u aparátu s přímým 
přístupem na vnější linku)

Telefonní číslo 
dveří

Hovor s 
dveřní sta-
nicí

☞

Návštěvník ještě nezazvonil

b f ** t g Zavolat ke dveřím
 Interní ozna-
movací tón

(jen u aparátu s přímým 
přístupem na vnější linku) Telefonní číslo dveří

Hovor s 
dveřní sta-
nicí

Vedete právě rozhovor a zvonek u dveří zvoní

g F t g Zavolat dveře a iniciovat tím hovor
se zpětným dotazem.

Hovor (č. 1) Zvonek u dveří 
zvoní (u IWV vynechat) Telefonní číslo 

dveří
Hovor s dveřní stanicí se 
zpětným dotazem (č. 2)

☞



34 Chcete přijmout poplašný hovor

Zatímco vedete rozhovor (jednoduchý hovor nebo hovor se
zpětným dotazem) s osobou nacházející se u mikrofonu dveří,
můžete volbou kombinace čísel aktivovat otevření dveří.

U systémového telefonu je otevření dveří v nabídce
menu (viz Příručka k telefonu).

U telefonu musí být konfiguračním programem ústředny povo-
leno otevírání dveří. 
U mnoha ISDN-telefonů je nutné po 7 ještě jednou stisknout
tlačítko pro zpětný dotaz, aby bylo možno dostat se zpět do
hovoru s dveřní stanicí (evtl. také pomocí „zpět“).

Pokud jste např. jedny z obou dveří zavolali a nikdo se nehlásí,
můžete úplně jednoduše volbou číselné kombinace přejít k

jiným dveřím, pokud jsou tyto volné. Nejedná se při tom o
zpětný dotaz. 

Jestliže je Vaše ústředna vybavena dveřním/spínacím modu-
lem a vstupy zvonění jsou využívány také jako vstupy popla-
chové, může ústředna v případě poplachu volat interní i externí
účastníky. 

Poplach může být signalizován stejně tak zvoněním interního
jako externího telefonu. Abyste celý proces poplachu ukončili,
můžete jej potvrdit, jak je uvedeno níže.

Jestliže poplach nepotvrdíte (třeba i z důvodu stisknutí chybné
číslice), uslyšíte obsazovací tón a hovor bude ústřednou auto-
maticky přerušen. V případě, že ani ostatní účastníci poplach
nepotvrdili, se může stát, že po nějaké době se ozve další
poplašné volání.

COMpact 4410 USB resp. COMmander Basic: Po
zvednutí sluchátka se přehraje text hlášení, který Vás

informuje o důvodu poplachu (kapitola Hlášení o poplachu -
nahrání a zkušební poslech (jen COMpact 4410 USB a
COMmander Basic) na straně 75).

V případě ústředny COMpact 2206 USB není hlášení o popla-
chu možné. Místo toho uslyšíte signální tón.

Otevření dveří v průběhu hovoru s dveřní stanicí

g F 7 f g Otevřít dveře
Hovor s 
dveřní sta-
nicí

(u IWV vynechat) Dveře se otevřou, Cca. 2 vteřiny slyšíte potvrzo-
vací tón

Zpět v hovoru s dveřní 
stanicí

☞

Přechod k jiným dveřím v průběhu hovoru s dveřní stanicí

g F 6 g Hovor s dveřní stanicí ukončit a přejít k jiným dveřím
Hovor s 
dveřní sta-
nicí

(u IWV vynechat) Hovor s dveřní stanicí u druhých dveří, 
pokud jsou volné

Chcete přijmout poplašný hovor

Váš telefon zvoní v poplašném rytmu

c b f 0 f a Potvrdit poplach
Poplašné volání na 
interní (zvláštní ryt-
mus zvonění) nebo 
externí telefon

Text vzkazu (COMpact 4410 USB 
a COMmander Basic)
signální tón (COMpact 2206 USB)

s MFV-telefonem, 
ISDN-telefon s MFV-signalizací 
nebo MFV-vysílačem 
během 60 vteřin

2 vteřiny 
potvrzovací 
tón

Poplac
h potvr-
zen

☞
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Abyste se vyhnuli vysokým nákladům při telefonování mobilním
telefonem, můžete např. při hovoru do zahraničí nejprve volat
Vaši ústřednu a tou se pak nechat spojit s požadovaným účast-
níkem. Funkce Call Through přitom umožňuje přímou volbu
jakéhokoliv telefonního čísla. 

Ústředna k tomu musí být pomocí konfiguračního programu
odpovídajícím způsobem nastavena. Musíte znát Call Through-
MSN instalovaná v konfiguračním programu ústředny. 

Externí Call Through hovory ústředna z bez-
pečnostních důvodů omezuje na předem stano-

venou dobu (1-99 minut).

COMpact 2206 USB resp. COMpact 4410 USB: V jednom
okamžiku je možné maximálně jedno Call Through spojení.

Také pro Call Through hovory provádí ústředna na požádání
Least Cost Routing.

Jestliže číslo doručené z mobilu nemá oprávnění pro Call
Through, volající uslyší obsazovací tón. Telefonní číslo se
nejprve musí instalovat v počítačovém programu COMtools
jako „Všeobecné číslo zkrácené volby“ s oprávněním pro Call
Through. Přitom můžete také určit, zda telefonní číslo podléhá
ověření na blokovaná čísla. 

V telefonních seznamech mobilních telefonů se telefonní čísla
zadávají většinou se znaménkem plus (+) před číslem
mezinárodní předvolby (např. +49). Ústředna to umí rozeznat a
převést. 

Pro vyhodnocení údajů o hovorech pomocí počítačového pro-
gramu COMlist se zkrácené číslo uživatele Call Through uloží v
kolonce „Úloha“.

Chcete svým mobilem telefonovat přes ústřednu, abyste ušetřili náklady (Call 
Through)

☞

Vytvoření spojení Call Through

M f r g Volat externí přípojku přes
ústřednu

Call Trough-
MSN Tón (1 s) nyní dále s 

MFV 

externí telefonní číslo začínající národním 
směrovým číslem (také z telefonního seznamu 
mobilu)

Hovor

nebo * k
Volat externí přípojku přes
ústřednu (a její zkrácenou

volbu)
Hvězdička a zkrácená volba ústředny

nebo * n Volat interního účastníka
ústředny

Hvězdička a interní telefonní číslo telefonu

nebo * G Volat interní skupinu
ústředny

Hvězdička a interní telefonní číslo skupiny



36 Funkce systémového telefonu

Jak je popsáno v této příručce, velkou část funkcí ústředny
můžete obsluhovat všemi připojenými telefony. Se systé-
movými telefony je obsluha pohodlnější, protože nejdůležitější
funkce se dají ovládat z menu (viz pokyny). Obsluha je v tomto
případě popsána v příručce k telefonu. 

Dále popsané funkce ústředny můžete používat výhradně se
systémovými telefony.

K dispozici je COMfort 2000 (speciální příslušenství od Auers-
waldu; nutný Xtension-Modul), který můžete nastavit jako cen-
trálu pro oblast čekání, s níž zaparkujete účastníky volající z
vnější linky (ti pak slyší jednorázově „text před ohlášením“ a
následně melodii při čekání) a pak se k nim cíleně můžete vrátit,
příp. je dále spojit. 

V konfiguračním programu COMset musí být pro užívání funkce
jeden účastník vybrán jako centrála pro oblast čekání. 

Kromě toho musí být telefonem namluven „text před
ohlášením“ (str. 79) anebo jej můžete pomocí počítačového
programu COMtools do ústředny nahrát jako wav-soubor. 
Nastavení telefonu a obsluha oblasti pro čekání jsou popsány v
příručce k systémovému telefonu.

U systémových telefonů COMfort 1000, 1200 a 2000 (speciální
příslušenství od Auerswaldu; u COMfort 2000 nutný Xtension-
Modul) je možno nastavit funkci šéf / sekretariát. Tato funkce
umožňuje ochranu šéfova telefonu před přímými hovory tím, že
jsou přesměrovány na sekretariát. Podstatný rozdíl ve srovnání
s přepojením hovorů spočívá v tom, že šéfův telefon může být

z telefonu sekretariátu nadále volán, příp. že sekretariát může
důležité hovory na šéfův telefon přepojovat.

Nastavení telefonu a obsluha funkce šéf / sekretariát jsou
popsány v příručce k systémovému telefonu.

Spolu se systémovými telefony COMfort 1200 a 2000 podpo-
ruje ústředna odesílání a příjem krátkých zpráv (SMS) v pevné
síti 1. Vysílači a přijímači mohou být koncová zařízení v pevné
síti uzpůsobená pro vysílání a příjem SMS zpráv (např. k tomu
vybavené telefony) a mobilní telefony v síti GSM. S Vaším sys-
témovým telefonem můžete zprávy pohodlně psát, číst a spra-
vovat.

V konfiguračním programu COMset musí být k používání SMS
funkce zřízeno nejméně jedno SMS-centrum a SMS-rozvodna
hovorů. 

Popis nastavení telefonu a obsluhy SMS-funkce naleznete v
příručce k telefonu.

Funkce systémového telefonu

Funkce oblast pro čekání (jen COMpact 4410 USB a COMmander Basic)

Funkce šéf / sekretariát

Funkce SMS

1. v současnosti možné jen v Německu
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Nastavení mìnitelná kterýmkoliv uživatelem

Programovací funkce popsané v tomto oddíle může u svého
telefonu naprogramovat každý uživatel. Většina funkcí
vyžaduje veřejné heslo (při dodání „2“). Funkce obsluhované u
telefonu T-Net funkčním tlačítkem nebo přes menu T-Net
nejsou chráněny heslem. To samé platí také pro funkce, které
se u ISDN-telefonu nastavují funkčním tlačítkem/přes menu
telefonu. 

Vezměte, prosím, v úvahu také skutečnost, že některé funkce
mohou být na Vašem telefonu konfiguračním programem
ústředny zakázány nebo omezeny, jako např. přepojení přícho-
zích hovorů.

Pokud je Váš telefon nastaven jako aparát s přímým přístupem
na vnější linku, musíte před vytočením první číslice 2-krát stis-
knout tlačítko * (u IWV- a mnoha ISDN-telefonů to není
možné), takže uslyšíte interní oznamovací tón. U systémových
telefonů COMfort 1000, 1200 a 2000 místo toho stisknete
tlačítko vedle „interní“, u systémového telefonu smar-tel-i (jen u
COMmander Basic) tlačítko pod „interní hovor“.

Další pokyny týkající se programování naleznete v kapitole Pik-
togramy použité v příručce na straně 9 a kapitole Analogové T-
Net-telefony na straně 10.

Ústředna umožňuje odlišné nastavení některých funkcí v konfi-
guračním programu ústředny, např. pro den, noc, během dovo-
lené a polední pauzy. Celkem máte k dispozici až šest různých
konfigurací. Počet může být v konfiguračním programu
ústředny omezen. Přepnutí z jedné konfigurace na druhou
může být řízeno časově podle interních hodin ústředny.

U Vašeho vlastního telefonu Vám ústředna nabízí tyto možnosti
nastavení/testování:

� Manuální přepínání konfigurace; str. 38.

� Testování momentálně nastavené funkce; str. 38.

� Provádění nastavení v závislosti na konfiguraci; str. 37.

Fukce označené šipkou pro den/noc N závisejí na
konfiguraci.

Pokud ústředna pracuje s několika konfiguracemi, můžete
nastavení, která se dají provést telefonem, rovněž uskutečnit v
závislosti na konfiguraci tak, že ústředně dopředu sdělíte, pro
jakou konfiguraci nastavení platí. Jestliže toto neučiníte, pro-
vede se nastavení pro všechny konfigurace současně (situace
při dodání).

Příklad: Předpokládejme, že ústředna pracuje se dvěma konfi-
guracemi, přičemž např. první konfigurace je aktivní přes den a
konfigurace druhá v noci. V příštích dvou dnech budete pravdě-
podobně nepřítomni a chtěli byste Váš telefon přesměrovat na
Váš mobil. V noci ale mají být Vaše hovory přepnuty na zázna-
mník. Pro denní konfiguraci tedy nejprve zvolíte 7 2 89 1 # a
zapnete přepojování hovorů na Váš mobil. Po potvrzovacím
tónu zvolíte 89 2 # pro noční konfiguraci a zapnete přepojo-
vání hovorů na záznamník.

Pokud byste nyní prováděli ještě další nastavení bez předcho-
zího přepnutí konfigurace, platila by tato nastavení dále pro
noční konfiguraci. Jestliže ale po zavěšení počkáte déle než 2
minuty, platí následná programování opět pro všechny konfigu-
race. 

Pokud chcete v závislosti na konfiguraci provést nastavení,
které vyžaduje tajné heslo, měli byste heslo používat i zde, aby-
ste nemuseli občas zavěšovat. U funkcí bez hesla občas zavě-
sit musíte. 

Chcete používat různé konfigurace ústředny (den, noc atd.)

N

Provádění nastavení v závislosti na konfiguraci

b 7 Q 89 o # Další nastavení má platit pro konfiguraci 1...6 .

veř. heslo pro konfiguraci 1 až 6

nebo 0 Další nastavení má platit pro všechny
konfigurace.

pro všechny konfigurace

nebo 9 Další nastavení má platit pro aktuální
konfiguraci.

pro aktuální konfiguraci



38 Chcete být dostupní také během rozhovoru

Pokud bylo pro Váš telefon konfiguračním programem ústředny
nastaveno příslušné oprávnění, můžete provádět manuální
přepínání konfigurace. Je to možné také k již nastavenému
automatickému přepínání. 

U systémového telefonu se konfigurace dají pohodlně
přepínat a testovat z menu (viz Příručka k telefonu).

Počet možných konfigurací se dá v konfiguračním programu
ústředny omezit.

Pokud je současně aktivováno automaticlé přepínání konfigu-
race, platí zde nastavená konfigurace až do doby dalšího přep-
nutí. 

Bývá-li Váš telefon častěji obsazen a Vy chcete zabránit tomu,
aby volající museli několikrát zkoušet se Vás dovolat, nabízí
Vám ústředna tyto možnosti:

� Povolení / zákaz čekajících hovorů; str. 38.

� Telefon „při obsazenu“ interně/externě přesměrovat, pro 
případ, že byste právě telefonovali; str. 41.

Jestliže jste na Vašem telefonu povolili čekající hovory, můžete
v klidu telefonovat i tehdy, když očekáváte důležitý externí
hovor (také volání od dveří a poplašné volání může být ). Ikdyž
právě máte nějaký jiný hovor, uslyší volající oznamovací tón. Vy
sami pak slyšíte takzvaný vyčkávací tón. Ten Vám signalizuje,
že se někdo snaží se k Vám dovolat. Máte pak možnost čekající
hovor odmítnout – uslyší obsazovací tón – nebo hovor přijmete,
přičemž dosavadní účastník zůstává v pozadí (viz kapitola Ve
sluchátku zní vyčkávací tón na straně 12).

U některých ISDN-telefonů musí být čekající hovory
navíc povoleny přímo na telefonu samotném (viz

Příručka k telefonu).

Čekání poplašných hovorů nemůže být zakázáno.

Zde se může použít také číslené kombinace T-Net,
tzn. že s kombinací *43# můžete „čekání“ povolit

a s kombinací #43# zakázat. U analogového telefonu, u
něhož se „čekání“ dá povolit/zakázat pomocí funkčního tlačítka

Manuální přepínání konfigurace

b 7 Q 81 o # Zapnout konfiguraci 1...6 .

Veřejné heslo Konfigurace 1 do 6

☞

Testování momentálně nastavené konfigurace

b 7 Q 82 # f Testovat momentálně nastavenou konfiguraci

Veřejné heslo 1-6 tónů: konfigurace 1-6

Chcete být dostupní také během rozhovoru

Povolení / zákaz čekajících hovorů

b 7 Q 11 S # Čekající hovory povolit resp. zakázat

Příslušný telefon Veřejné heslo 1: povolit; 0: zakázat

☞

T
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nebo z menu T-Net, můžete této komfortní funkce rovněž využít
(viz Příručka k telefonu). Místo vzkazu spojovatelny uslyšíte
potvrzovací tón.

Pokud chcete zabránit tomu, aby osoba, kterou voláte, viděla
na svém telefonu Vaše číslo, nabízí Vám ústředna tyto
možnosti:

� Při Vámi iniciovaném hovoru vždy utajit číslo; str. 39.

� Externí rouzhovor iniciovat bez přenosu čísla; str. 39.

Pokud chcete všechny externí hovory iniciovat bez přenosu
čísla, můžete to nastavit na pevno pro Váš telefon.

Této funkce můžete využívat pouze tehdy, pokud o
funkci ISDN „Občasné utajení čísla (CLIR)“ bylo

zažádáno u provozovatele sítě a tato byla zapojena.

Pokud chcete zamezit tomu, aby další osoba, s níž budete
hovořit, viděla na svém telefonu Vaše číslo, můžete iniciovat
externí hovor s číselnou kombinací uvedenou zde. Tímto
zupůsobem bude přenos telefonního čísla k osobě, s níž
hovoříte, zablokován. 

Tuto funkci můžete využít jen tehdy, jestliže o funkci
ISDN „občasné utajení telefonního čísla (CLIR)“

bylo zažádáno u provozovatele sítě a jestliže tato byla aktivo-
vána. U některých ISDN-telefonů a u systémového telefonu
můžete „utajení telefonního čísla při individuálních hovorech“
provést také pomocí funkčního tlačítka resp. přes menu (viz
Příručka k telefonu; resp. také pod označením „utajení identifi-
kace“).

Zde se dá použít také číselné kombinace T-Net, tzn.
že můžete hovor iniciovat pomocí číselné kombi-

nace *31# + 0 + telefonní číslo. U analogového telefonu, u
něhož se dá „hovor bez přenosu čísla“ iniciovat pomocí
funkčního tlačítka nebo přes menu T-Net, můžete této komfortní
funkce rovněž využít (viz Příručka k telefonu; resp. také pod
označením „anonymní volání“).

Nechcete volanému ukázat své číslo

Při Vámi iniciovaném hovoru vždy utajit číslo

b 7 Q 92 S # Přenos čísla zapnout , resp. vypnout

Příslušný 
telefon Veřejné heslo 1: vždy utajit, 0: netajit

☞

Iniciování externího hovoru s utajením čísla

b f ** 669 0 r g Iniciovat jednotlivý hovor s utajením vlastního
číslaInterní 

ozna-
movací 
tón

(jen u aparátu s 
přímým přístu-
pem na vnější 
linku)

Číslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
telefonní číslo

Hovor

☞I

T



40 Přes číslo Vašeho telefonu musí být vždy někdo dostupný pro interní/externí příchozí hovory (přesměrování příchozích hovorů)

Prostřednictvím funkce přesměrování účastnických hovorů
(AWS) můžete příchozí interní a externí hovory směrované na
Váš telefon přepojovat na jiné interní telefony nebo externí pří-
pojky. Takto můžete Vy sami nebo Váš zástupce přijímat tyto
hovory na jiném telefonu. 

Přesměrování účastnických hovorů tak slouží k tomu, abyste Vy
nebo Váš zástupce byli vždy dostupní pod Vaším telefonním
číslem, i v případě, kdy nechcete přijmout hovor na Vašem
aparátu. 

Protože důvody pro nepřijetí hovoru mohou být různé, např. že
nejste po kratší či delší dobu přítomni nebo že na tomto aparátu
právě máte hovor, existují tři různé druhy přesměrování:
„okamžité AWS“, „AWS při obsazenu“ a „AWS při nehlášení“.

Pro jaké druhy situací jsou různé druhy přesměrování účast-
nických hovorů vhodné, se dozvíte v příslušných kapitolách:

� Telefon „okamžitě“ interně/externě přesměrovat, protože 
nejste přítomni; str. 41.

� Telefon interně/externě přesměrovat „při obsazenu“, v 
případě, že právě telefonujete; str. 41.

� Telefon interně/externě přesměrovat, „při nehlášení“, pro 
případ krátké nepřítomnosti; str. 42.

Pro každý z těchto tří druhů přesměrování může být nastaven
jiný cíl. 

Pokud je „AWS při obsazenu“ a „AWS při nehlášení“ zapnuto
současně, fungují obě varianty. Podle toho, která situace
nastane – buď je telefon obsazený nebo se nikdo nehlásí –
bude příchozí hovor přesměrován na cílová, event. různá tele-
fonní čísla.

Pokud je „okamžité AWS“ zapnuto společně s „AWS při obsa-
zenu“ a/nebo „AWS při nehlášení“, funguje pouze „okamžité
AWS“, tzn. všechny příchozí hovory budou na cíl přesměrováni
„okamžité AWS“. Ostatní varianty se v tomto případě přejdou,
zůstanou ale zapnuty. Jakmile se vypne „okamžité AWS“, ost-
atní stále ještě zapnuté varianty budou opět funkční.

Abyste si byli jisti, že přesměrování účastnických hovorů na
Vašem telefonu již není aktivní, nabízí Vám ústředna následu-
jící možnost:

� Všechna aktivní přesměrování u telefonu vypnout; str. 42.

Pro případ, že jste již mimo dosah Vašeho telefonu a chtěli
byste ještě naprogramovat přesměrování, Vám ústředna nabízí
tyto možnosti:

� Převzít hovory na jiné interní telefony (Follow-me); str. 42.

� Programovat přesměrování poté, co jste již opustili dům; 
str. 43.

U některých ISDN-telefonů a u systémového tele-
fonu můžete „přesměrování účastnických hovorů“

zapnout / vypnout také pomocí funkčního tlačítka resp. přes
menu (viz Příručka k telefonu; také pod označením „přesměro-
vání příchozího hovoru“). Pokud budete při použití funkčního
tlačítka nebo menu vyzváni, abyste zadali cílové telefonní číslo,
musíte u externích telefonních čísel zadat také číslo pro přístup
na vnější linku 0. Jako cílová telefonní čísla můžete v ústředně
zadat rovněž čísla zkrácené volby.

Zde se může použít také číselné kombinace T-Net,
tzn. že můžete „okamžité přesměrování účast-

nických hovorů “ zapnout pomocí *21* + telefonní číslo + #
a vypnout pomocí #21# („při obsazenu“ 67 místo 21; „při
nehlášení“ 61 místo 21). 

U analogového telefonu, u něhož se dá přesměrování přícho-
zích hovorů provést pomocí funkčního tlačítka / přes menu T-
Net, můžete této komfortní funkce využít také (viz Příručka k
telefonu). Místo vzkazu spojovatelny uslyšíte potvrzovací tón. 

Pokud budete při použití funkce T-Net vyzváni, abyste zadali
číslo cílového telefonního čísla, musíte u externích telefonních
čísel zadat také číslo pro přístup na vnější linku 0. Jako cílová
telefonní čísla můžete zadávat také interní čísla nebo čísla
zkrácené volby. 

Přesměrování účastnických hovorů nefunguje pro sku-
pinové hovory. Pokud chcete zabránit tomu, aby Váš

telefon při volání skupině, jíž náležíte, marně zvonil, musíte se
ze skupiny odhlásit (kapitola Chcete telefonovat jako účastník
skupiny na straně 51). Pro případ, že ne všichni skupině
náležející účastníci budou dostupní nebo „přihlášeni“, může být
telefonní číslo skupiny přesměrováno (kapitola Přes číslo Vaší
skupiny musí být vždy někdo dostupný pro interní/externí
příchozí hovory (skupinové přesměrování příchozích hovorů)
na straně 44).

Ikdyž jste na Vašem telefonu zapnuli AWS, můžete nadále ini-
ciovat hovory. Při zvednutí sluchátka uslyšíte místo obvyklého
interního oznamovacího tónu zvláštní oznamovací tón. 

Pro externí přesměrování hovorů musí být v konfiguračním pro-
gramu ústředny nastaveno oprávnění.

Pokud jako cíl přesměrování nastavíte interní telefon, je pro
přesměrované externí hovory zapotřebí alespoň částečného
oprávnění pro přístup na vnější linku. .

Nezaměňujte účastnické přesměrováíní hovorů s přesměro-
váním MSN/DDI. Pomocí přesměrování MSN/DDI můžete
pouze přesměrovávat externí hovory na Váš mobil nebo něja-
kou jinou externí přípojku. Přesměrování interních hovorů, resp.
na interní telefony přitom možné není. Pokud tedy chcete
zabránit tomu, aby interní hovory byly přesměrovány na Váš
mobil, použijte přesměrování MSN/DDI(viz str. 48).

Přes číslo Vašeho telefonu musí být vždy někdo dostupný pro interní/externí 
příchozí hovory (přesměrování příchozích hovorů)

I

T

☞
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Pokud Váš telefon na delší dobu opouštíte (např. protože nastu-
pujete na dovolenou) a chcete zabránit tomu, aby telefon neus-
tále marně vyzváněl, můžete hovory směrované na Váš telefon
přesměrovat na telefon Vašeho zástupce (např. telefon Vašeho
kolegy a nebo na záznamník). Nebo, pokud máte možnost přijí-
mat hovory na jiném aparátu,např na mobilu, můžete je přes-
měrovat také na externí přípojku.

Pokud má být tento druh účastnického přesměrování
směřován vždy na stejný cílový telefon, musí se cílové

telefonní číslo zadat pouze jednou. Následně se přesměrování
už jen zapne nebo vypne.

Tato nastavení závisí na konfiguraci.

Pokud častěji vedete dlouhé rozhovory a chcete lidem, kteří
Vám volají, ušetřit dlouhé čekání, dosáhnete toho zapnutím
„účastnického přesměrování při obsazenu“. Příchozí hovory
pak budou, v případě, že je Váš telefon obsazen, okamžitě
přesměrovány na jiný telefon (např. telefon Vašeho kolegy)
nebo na záznamník. Pokud má být tento druh účastnického
přesměrování směřován vždy na stejný cílový telefon, musí se
cílové telefonní číslo zadat pouze jednou. Následně se přes-
měrování už jen zapne nebo vypne. Jak se „účastnické přes-

měrování při obsazenu“ zapne a vypne, uvidíte na str. 41. Čís-
lice 12 musí být jednoduše zaměněna za 13. Tím se místo
„okamžitého AWS“ zapne nebo vypne „AWS při obsazenu“.

Telefon „okamžitě“ interně/externě přesměrovat, protože nejste přítomni

b 7 Q 12 1 n # Zapnout účastnické AWS se
zadáním čísla interního účastníka

jako cíle
Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 místo 
12)

Interní telefonní čís-
locílového telefonu

nebo G
Zapnout účastnické AWS se

zadáním čísla interní skupiny jako
cíle

Interní telefonní číslo 
cílové skupiny

nebo 0 r
Zapnout účastnické AWS se

zadáním externího telefonního čísla
jako cíle

Číslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
telefonní číslo cílo-
vého telefonu

nebo k
Zapnout účastnické AWS se

zadáním čísla zkrácené volby jako
cíle

Zkrácená volba cílo-
vého telefonu

b 7 Q 12 1 # Zapnout účastnické AWS bez zadání telefonního čísla,
protože číslo je již uloženo

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 místo 
12)

b 7 Q 12 0 # Vypnout účastnické AWS

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 místo 
12)

N

Telefon interně/externě přesměrovat „při obsazenu“, v případě, že právě telefonujete
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Pokud si chcete být jisti, že hovory pro Vás bude vždy někdo
přijímat, i když nakrátko nebo neplánovaně opustíte místnost,
zařídíte to tím, že zapnete „účastnické přesměrování při
nehlášení“. Pokud Váš telefon do 20 vteřin (dle nastavení) nez-
vednete, bude hovor přesměrován na jiný telefon (např. telefon
Vašeho kolegy). Pokud má být tento druh účastnického přes-
měrování směřován vždy na stejný cílový telefon, musí se

cílové telefonní číslo zadat pouze jednou. Následně se přes-
měrování už jen zapne nebo vypne. Jak se „účastnické přes-
měrování při nehlášení“ zapne a vypne, uvidíte na str. 41. Čís-
lice 12 musí být jednoduše zaměněna za 14. Tím se místo
„okamžitého AWS“ zapne nebo vypne „AWS při nehlášení“.

Pokud si nejste zcela jisti, které varianty účastnického přes-
měrování jste právě nastavili, a chcete si být jisti, že jste vypnuli
všechna, dosáhnete toho pomocí tohoto naprogramování.

Tato nastavení závisí na konfiguraci.

Follow-me má stejnou funkci jako výše v této kapitole popsané
„okamžité účastnické přesměrování “ na interní telefon, pouze
se nastaví na daném cílovém telefonu (místo na telefonu, který
se přesměruje). Můžete tedy přecházet z místnosti do místnosti
a své hovory si brát s sebou..

Tato nastavení závísí na konfiguraci.

Pozor! Pokud u nějakého telefonu nastavíte follow-me,
účastnické přesměrování, které je eventuelně na tele-

fonu nastaveno, se tak vypne. Jestliže follow-me u nějakého
telefonu vypnete, všechna účastnická přesměrování
„okamžitá“, pro něž představuje tento telefon telefon cílový, se
vypnou také.

Pro přesměrované externí hovory vyžaduje cílový telefon ale-
spoň částečné oprávnění pro přístup na vnější linku.

Follow-me můžete vypnout také z přesměrovaného telefonu 7
+ heslo + 120# resp. s kombinací # 21 #.

Pomocí follow-me můžete na telefon ve Vaší blízkosti přepnout
také hovory několika volajících. 

Telefon interně / externě přesměrovat „při nehlášení“, pro případ krátké nepřítomnosti

Všechna aktivní přesměrování u telefonu vypnout

b 7 Q 20 # Všechna účastnická přesměrování u telefonu vypnout

Příslušný telefon Veřejné heslo

N

Převzít hovory na jiné interní telefony (Follow-me)

b 7 Q 25 n # Zapnout follow-me u cílového telefonu

Cílový tele-
fon Veřejné heslo Interní telefonní číslo tele-

fonu, který se přesměruje

b 7 Q 25 0 # Vypnout follow-me u cílového telefonu

Cílový tele-
fon Veřejné heslo

N
☞
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Programovat přesměrování poté, co jste již opustili dům

b M f 7 W f Iniciovat externí programování

Externí 
telefon

MSN/DDI pro dálkové 
zapnutí a progra-
mování

Tón (1 s) dále jen s MFV Externí 
heslo

Externí potvrzovací 
tón (1 s trvající tón)

12 1 n * n # f Zapnout účastnické AWS
se zadáním čísla interního

účastníka jako cíle„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 
místo 12)

Interní telefonní číslo 
cílového telefonu

Hvězdička a 
interní číslo tele-
fonu, který se 
přesměruje

Externí 
potvrzovací 
tón(1 vteřinu 
trvající tón)

nebo G
Zapnout účastnické AWS

se zadáním čísla interní
skupiny jako cíle

Interní telefonní číslo 
cílové skupiny

nebo 0 r Zapnout účastnické AWS
se zadáním externího tele-

fonního čísla jako cíleČíslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
číslo cílového tele-
fonu 

nebo k
Zapnout účastnické AWS

se zadáním zkrácené volby
jako cíle

Zkrácená volba cílo-
vého telefonu

12 1 * n # f Zapnout účastnické AWS bez
zadání telefonního čísla,

protože telefonní číslo je již
uloženo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 
místo 12)

Hvězdička a interní číslo přes-
měrovaného telefonu

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)

12 0 * n # f Účastnická AWS vypnout
„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 
místo 12)

Hvězdička a interní číslo přes-
měrovaného telefonu

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)
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Účastnické přesměrování se dá naprogramovat také z
externího telefonu. Potřebujete analogový MFV-telefon, ISDN-
telefon s MFV-signalizací nebo MFV-vysílač. Kromě toho musí
být ústředna pomocí konfiguračního programu patřičně nasta-
vena. 

V konfiguračním programu ústředny byla nastavena MSN/DDI
pro dálkové zapínání a programování a externí heslo. Musíte je
znát.

Pokud jste iniciovali programování, jak je zde popsáno, zavolali
jste ústřednu a správně zadali heslo, uslyšíte externí potvrzo-
vací tón. Následně můžete nastavit účastnické přesměrování.
Po úspěšném naprogramování pak opět slyšíte externí potvrzo-
vací tón a můžete zavěsit anebo provádět další nastavení. 

Pokud příliš dlouho vyčkáváte se zadáním kódu a nebo
zadáte chybný kód, uslyšíte obsazovací tón. V tako-

vém případě zavěste a začněte znovu od začátku. 

Pomocí skupinového přesměrování příchozích hovorů můžete
interní a externí hovory směrované Vaší skupině přesměrovat
na jiné interní telefony nebo externí přípojky. Takto může
hovory přijmout osoba, která není členem takové skupiny, a
tedy se také nemůže přihlásit. 

Skupinové přesměrování hovorů tedy zaručí, aby pod číslem
skupiny byl vždy někdo dostupný, i když se třeba stane, že
hovory nemohou být přijaty členy skupiny . 

Protože důvody pro nepřijetí hovoru mohou být různé, např. že
po kratší či delší dobu není nikdo přítomen nebo že na všech
přihlášených telefonech jsou vedeny rozhovory, existují čtyři
různé druhy přesměrování: „okamžité AWS“, „AWS při obsa-
zenu“, „AWS při nehlášení“ a „AWS v režimu všichni odhlášeni“.

Pro jaké druhy situací jsou různé druhy skupinového přesměro-
vání hovorů vhodné, se dozvíte v příslušných kapitolách:

� Skupinu „okamžitě“ interně/externě přesměrovat, protože 
žádný člen skupiny není přítomen; str. 45.

� Skupinu interně/externě přesměrovat „při obsazenu“, v 
případě, že se právě telefonuje na všech „přihlášených“ 
telefonech; str. 46.

� Skupinu interně/externě přesměrovat „při nehlášení“, pro 
případ krátké nepřítomnosti; str. 46.

� Skupinu, „v režimu všichni odhlášeni“, přesměrovat např. na 
záznamník; str. 46.

Pro každý z těchto čtyř druhů přesměrování může být nastaven
jiný cíl.

Pokud je současně zapnuto „AWS při obsazenu“, „AWS při
nehlášení“ a „AWS v režimu všichni odhlášeni“, fungují všechny
tři varianty. Podle toho, která situace nastane– telefon je obsa-
zený nebo se nikdo nehlásí anebo jsou všichni účastníci
odhlášeni – bude hovor přesměrován třeba také na různá cílová
čísla. 

Zapne-li se „okamžité AWS“ navíc k jedné z ostatních variant,
funguje pouze „okamžité AWS“, tzn. všechny hovory jsou pře-
směrovány k cíli „okamžitého AWS“. Ostatní varianty se v tomto
případě přejdou, zůstanou ale zapnuty. Jakmile se vypne
„okamžité AWS“, ostatní stále ještě zapnuté varianty budou
opět funkční.

Abyste si byli jisti, že pro příslušnou skupinu již není aktivní
žádné skupinové přesměrování, nabízí Vám ústředna tyto
možnosti:

� Všechna aktivní přesměrování skupiny vypnout; str. 46.

Pro případ, že jste již opustili budovu a chtěli byste ještě napro-
gramovat přesměrování, Vám ústředna nabízí následující
možnost:

� Programovat skupinové přesměrování poté, co jste již opu-
stili dům; str. 47.

Pomocí konfiguračního programu musí být pro skupi-
nové přesměrování hovorů na telefonu nastaveno

oprávnění. Účastník, který přesměrování nastavuje, musí být
navíc zaznamenán jako člen přesměrované skupiny. 

Pokud jako cíl přesměrování nastavíte interní telefon, potřebuje
pro přesměrování externích hovorů alespoň částečné opráv-
nění pro přístup na vnější linku. 

Nezaměňujte skupinové přesměrování hovorů s přesměro-
váním MSN/DDI. S přesměrováním MSN/DDI můžete přes-
měrovat pouze hovory od externích účastníků volajících na Váš
mobil nebo nějakou jinou externí přípojku. Přesměrování
interních hovorů, resp. na interní telefony přitom není možné.
Pokud tedy chcete zabránit tomu, aby byly interní hovory přes-
měrovány na Váš mobil, použijte přesměrování MSN/DDI (viz
kapitola Přes Vaše externí telefonní číslo má být vždy někdo
dostupný pro externí volající (přesměrování MSN/DDI) na
straně 48).

20 n # f Všechna účastnická přesměrování aktivovaná na
telefonu vypnout

Interní číslo přesměro-
vaného telefonu

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)

☞

Přes číslo Vaší skupiny musí být vždy někdo dostupný pro interní / externí 
příchozí hovory (skupinové přesměrování příchozích hovorů)

☞
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Pokud po delší dobu není žádný člen skupiny přítomen, a Vy
chcete zabránit tomu, aby telefon Vaší skupiny neustále marně
vyzváněl, můžete hovory směrované Vaší skupině přesměrovat
na telefon nějakého zástupce.

Pokud má tento druh přesměrování za cíl vždy stejný telefon,
musí být cílové číslo nastaveno pouze jednou. Následně se
přesměrování pouze zapíná anebo vypíná.

Tato nastavení závisí na konfiguraci.

Skupinu „okamžitě“ interně/externě přesměrovat, protože žádný člen skupiny není přítomen

b 7 Q 12 1 n * G # Zapnout skupinové AWS se
zadáním čísla interního

účastníka jako cíle
Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“ 
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12, 
„AWS při nehlášení“ 14 místo 12, 
„AWS v režimu všichni odhlášeni“ 15 
místo 12)

Interní číslo cílo-
vého telefonu

Hvězdička a 
interní telefonní 
číslo přesměro-
vané skupiny

nebo G Zapnout skupinové AWS se
zadáním interního čísla sku-

piny jako cíle
Interní telefonní 
číslo cílové skupiny

nebo 0 r Zapnout skupinové AWS se
zadáním externího tele-

fonního čísla jako cíleČíslo pro přístup 
na vnější linku a 
externí číslo cílo-
vého telefonu

nebo k Zapnout skupinové AWS se
zadáním zkrácené volby jako

cíleZkrácená volba 
cílového telefonu 
(soukromé možné 
nejsou)

b 7 Q 12 1 *G # Zapnout skupinové AWS bez zadání tele-
fonního čísla, protože telefonní číslo je již

uloženo

Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“ 
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12, 
„AWS při nehlášení“ 14 místo 12, 
„AWS v režimu všichni odhlášeni“ 15 
místo 12)

Hvězdička a interní 
telefonní číslo přes-
měrované skupiny

b 7 Q 12 0 * G #
Vypnout skupinové AWS

Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“ 
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12, 
„AWS při nehlášení“ 14 místo 12, 

„AWS v režimu všichni odhlášeni“ 15 
místo 12)

Hvězdička a interní 
telefonní číslo přes-
měrované skupiny

N
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Pokud jsou přihlášené telefony skupiny často obsazeny a Vy
chcete ostatním volajícím ušetřit zbytečné volání, dosáhnete
toho zapnutím „skupinového přesměrování při obsazenu“.
Příchozí hovory jsou pak, v případě, že je právě obsazeno,
okamžitě přesměrovány na jiný telefon (např. na centrálu k
dalšímu přesměrování).

Pokud má tento druh přesměrování za cíl vždy stejný telefon,
musí být cílové číslo nastaveno pouze jednou. Následně se

přesměrování pouze zapíná anebo vypíná. Jak se „skupinové
přesměrování při obsazenu“ zapne a vypne, uvidíte na str. 45.
Číslice 12 musí být jednoduše zaměněny za 13. Tím se
místo „okamžitého AWS“ zapne nebo vypne „AWS při obsa-
zenu“.

Pokud si chcete být jisti, že hovory pro skupinu bude vždy
někdo přijímat, i když přihlášení účastníci nakrátko nebo neplá-
novaně opustí místnost, zařídíte to tím, že zapnete „skupinové
přesměrování při nehlášení“. Pokud žádný z přihlášených tele-
fonů do 20 vteřin (dle nastavení) nikdo nezvedne, bude hovor
přesměrován na jiný telefon (např. na centrálu). 

Pokud má být tento druh účastnického přesměrování směřován
vždy na stejný cílový telefon, musí se cílové telefonní číslo

nastavit pouze jednou. Následně se přesměrování už jen zapne
nebo vypne. Jak se „skupinové přesměrování při nehlášení“
zapne a vypne, uvidíte na str. 45. Číslice 12 musí být jed-
noduše zaměněny za 14. Tím se místo „okamžitého AWS“
zapne nebo vypne „AWS při nehlášení“.

Pokud chcete, aby hovory pro skupinu např. v noci přijímal záz-
namník, můžete skupinu přesměrovat na záznamník či skupinu
záznamníků, „v režimu všichni odhlášeni“. Přesměrování pak
nemusí být každý večer nastavováno znovu, členové skupiny
se pouze musí postarat o to, aby se vždy po ukončení práce
odhlásili.

Jak se zapne a vypne „skupinové přesměrování při
nepřihlášení“, uvidíte na str. 45. Číslice 12 musí být jednoduše
zaměněny za 15. Tím se místo „okamžitého AWS“ zapne
nebo vypne „AWS v režimu všichni odhlášeni“.

Pokud si nejste zcela jisti, jaké varianty skupinového přesměro-
vání jste právě zapnuli, a chcete se ujistit, že jste všechna vyp-
nuli, použijte tohoto naprogramování.

Skupinu interně/externě přesměrovat „při obsazenu“, v případě, že právě telefonujete

Skupinu interně/externě přesměrovat „při nehlášení“, pro případ krátké nepřítomnosti

Skupinu, „v režimu všichni odhlášeni“, přesměrovat např. na záznamník

Všechna aktivní přesměrování skupiny vypnout

b 7 Q 20 G # Všechna aktivní přesměrování skupiny vypnout

Veřejné heslo Interní telefonní číslo 
přesměrované skupiny

Programovat skupinové přesměrování poté, co jste již opustili dům

b M f 7 W f Iniciovat externí programování

Externí 
telefon

MSN/DDI pro dálkové 
zapnutí a progra-
mování

Tón (1 s) dále jen s MFV Externí 
heslo

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)
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Skupinové přesměrování se dá naprogramovat také z externího
telefonu. Potřebujete k tomu analogový MFV-telefon, ISDN-
telefon s MFV-signalizací nebo MFV-vysílač. Kromě toho musí
být ústředna pomocí konfiguračního programu patřičně nasta-
vena. 

V konfiguračním programu ústředny byla nastavena MSN/DDI
pro dálkové zapínání a programování a externí heslo. Musíte je
znát.

Pokud jste iniciovali programování, jak je zde popsáno, zavolali
jste ústřednu a správně zadali heslo, uslyšíte externí potvrzo-
vací tón. 

12 1 n * G # f Zapnout skupinové AWS se
zadáním čísla interního

účastníka jako cíle
„okamžité AWS“ 
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12, 
„AWS při nehlášení“ 14 místo 12, 

„AWS v režimu všichni odhlášeni“ 15 
místo 12)

Interní číslo cílového 
telefonu

Hvězdička a 
interní číslo 
přesměrované 
skupiny

Externí 
potvrzovací 
tón 
(1 vteřinu 
trvající tón)

nebo G
Zapnout skupinové AWS se
zadáním interního čísla sku-

piny jako cíle
Interní telefonní číslo 
cílové skupiny

nebo 0 r Zapnout skupinové AWS se
zadáním externího tele-

fonního čísla jako cíleČíslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
číslo cílového telefonu

nebo k Zapnout skupinové AWS se
zadáním zkrácené volby jako

cíle
Zkrácená volba cílo-
vého telefonu (sou-
kromé možné nejsou)

12 1 * G # f Zapnout skupinové AWS bez
zadání telefonního čísla, protože

telefonní číslo je již uloženo
„okamžité AWS“ 
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12, 
„AWS při nehlášení“ 14 místo 12, 
„AWS v režimu všichni odhlášeni“ 15 
místo 12)

Hvězdička a interní číslo přes-
měrované skupiny

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)

12 0 * G # f
Vypnout skupinové AWS„okamžité AWS“ 

(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12, 
„AWS při nehlášení“ 14 místo 12, 
„AWS v režimu všichni odhlášeni“ 15 
místo 12)

Hvězdička a interní číslo přes-
měrované skupiny

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)

20 n # f Vypnout všechna aktivní přesměrování skupiny

Interní číslo přesměro-
vané skupiny

Externí potvrzovací 
tón (1 vteřinu trvající 
tón)
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Následně můžete nastavit účastnické přesměrování. Po
úspěšném naprogramování pak opět slyšíte externí potvrzovací
tón a můžete zavěsit anebo provádět další nastavení. 

Pokud příliš dlouho vyčkáváte se zadáním kódu a nebo
zadáte chybný kód, uslyšíte obsazovací tón. V tako-

vém případě zavěste a začněte znovu od začátku. 

Pokud chcete být vždy dostupní pro externí volající, i v době,
kdy se nalézáte mimo dům a na interních telefonech nikdo není,
použijte přesměrování MSN/DDI.

Pomocí přesměrování MSN/DDI můžete externí hovory směro-
vané na Vaše telefonní čísla (zvolená externím volajícím) přes-
měrovat na jiné externí přípojky. Hovory, které nelze přijmout na
některém interním aparátu, tak mohou být přijaty na jiném tele-
fonu, např. na mobilu. 

Protože důvody pro nepřijetí hovoru mohou být různé, např. že
po kratší či delší dobu není nikdo přítomen nebo že všechny
interní telefony se stejným číslem jsou obsazeny, existují tři
různé druhy přesměrování: „okamžité AWS“, „AWS při obsa-
zenu“ a „AWS při nehlášení“.

Pro jaké druhy situací jsou různé druhy skupinového přesměro-
vání hovorů vhodné, se dozvíte v příslušných kapitolách:

� Externí číslo „okamžitě“ přesměrovat, protože není nikdo 
přítomen; str. 49.

� Externí číslo přesměrovat „při obsazenu“, v případě, že se z 
interních telefonů právě telefonuje; str. 49.

� Externí číslo přesměrovat, „pokud se nikdo nehlásí“, v 
případě, že hovory nemůže nikdo přijímat; str. 49.

Pro každý z těchto tří druhů přesměrování může být nastaven
jiný cíl.

Pokud je zapnuto „AWS při obsazenu“ a současně „AWS při
nehlášení“, fungují obě varianty. Podle toho, která situace
nastane – je obsazeno nebo se nikdo nehlásí – může být hovor
přesměrován event. také na různá cílová čísla. 

Pokud se zapne „okamžité AWS“ navíc k „AWS při obsazenu“
anebo k „AWS při nehlášení“, pak je účinné pouze „okamžité
AWS“, tzn. že všechny hovory jsou přesměrovány na cíl
„okamžitého AWS“. Ostatní varianty se v tomto případě přej-
dou, zůstanou ale stále zapnuty. Jakmile se vypne „okamžité
AWS“, ostatní stále ještě zapnuté varianty budou opět funkční.

Abyste si byli jisti, že žádné přesměrování MSN/DDI již není pro
příslušné číslo aktivní, Vám ústředna nabízí následující
možnost:

� Všechna pro externí číslo aktivní přesměrování MSN/DDI 
vypnout; str. 50.

Pro případ, že již jste na cestě a chtěli byste ještě naprogra-
movat přesměrování, Vám ústředna nabízí následující
možnost:

� Programovat přesměrování MSN/DDI poté, co jste již opu-
stili dům; str. 50.

Pomocí konfiguračního programu ústředny musí být na
Vašem telefonu nastaveno oprávnění pro přesměro-

vání MSN/DDI.

Pokud byste chtěli hovory přesměrovat do schránky T-Net,
musí být přesměrování provedeno přes ústřednu.

Při dodání je nastavení takové, aby se přesměrování MSN/DDI-
neprovádělo přes ústřednu, ale přes 2. B-kanál ústředny.
Jestliže bylo toto nastavení konfiguračním programem ústředny
změněno, musíte na potvrzovací tón čekat o něco déle než
obvykle, protože se AWS ve spojovatelně nastavuje .

Nezaměňujte přesměrování MSN/DDI s účastnickým přes-
měrováním. Této varianty můžete využít, pokud byste chtěli
přesměrovat také interní hovory. Přitom je možné také pře-
směrování na interní telefony, např. na telefon kolegy nebo na
záznamník (viz kapitola Přes číslo Vašeho telefonu musí být
vždy někdo dostupný pro interní/externí příchozí hovory (přes-
měrování příchozích hovorů) na straně 40). Skupinové pře-
směrování pak zase nabízí stejné možnosti jako účastnické
přesměrování – tedy přesměrování z interních či na interní tele-
fony – je ale proveditelné pouze pro skupiny nastavené v
ústředně.

☞

Přes Vaše externí číslo musí být vždy někdo dostupný pro externí příchozí 
hovory (přesměrování MSN/DDI)

☞
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Když budovu opustíte a jste si jisti, že ani všechny ostatní osoby
dostupné pod stejným číslem nejsou přítomny, můžete zapnout
„okamžité přesměrování MSN/DDI“. Takto můžete Vaše tele-

fonní číslo (které volí externí volající účastník) přesměrovat
např. na svůj mobil. Interní telefony pak při volání na pře-
směrované číslo vůbec nezvoní!

Při zapnutém „přesměrování MSN/DDI při obsazenu“ pak může
k přesměrování na externí cílový telefon dojít skutečně teprve
tehdy, jestliže jsou všechny interní telefony se stejným tele-
fonním číslem (voleným externím účastníkem) obsazeny, tedy
také Váš vlastní telefon.

Jak se „přesměrování MSN/DDI při obsazenu“ zapíná a vypíná,
uvidíte na str. 49. Číslice 12 musí být jednoduše zaměněny za
13. Místo „okamžitého AWS“ tak zapnete / vypnete „AWS při
obsazenu“.

Pokud třeba častěji pendlujete mezi Vaší firmou a Vaším zákaz-
níkem a nechcete přesměrování pokaždé zapínat a vypínat,
můžete Vaše telefonní číslo (volené externím volajícím) pro
jistotu přesměrovat při nehlášení např. na Váš mobil. Interní
telefony pak při zavolání na příslušné číslo vyzvánějí jen 20
vteřin (dle nastavení). Pokud během této doby nikdo žádný z
telefonů nezvedne, začne následně zvonit Váš mobil. 

Jak se „přesměrování MSN/DDI při nehlášení“ zapne a vypne,
uvidíte na str. 49. Číslice 12 musí být jednoduše zaměněny za
14. Místo „okamžitého AWS“ tak zapnete/vypnete „AWS při
nehlášení“.

Externí číslo přesměrovat okamžitě, protože není nikdo přítomen

b 7 Q 12 1 0 r ** M # Zapnout MSN/DDI-AWS
se zadáním externího
telefonního čísla jako

cíleVeřejné 
heslo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 místo 
12)

Číslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
číslo cílového telefonu 

2-krát hvězdička a 
vlastní přesměro-
vávané externí tele-
fonní číslo (bez 
místní předvolby)

nebo k Zapnout MSN/DDI-AWS
se zadáním zkrácené

volby jako cíle
Zkrácená volba cílo-
vého telefonu (sou-
kromé možné nejsou)

b 7 Q 12 1 ** M # Zapnout MSN/DDI-AWS bez zadání
telefonního čísla, protože telefonní

číslo je již uloženo
Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 resp. 
pro „AWS při nehlášení“ 14 místo 12)

2-krát hvězdička a vlastní přes-
měrovávané externí telefonní 
číslo (bez místní předvolby)

b 7 Q 12 0 ** M # Vypnout MSN/DDI-AWS

Veřejné 
heslo

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 resp. 
pro „AWS při nehlášení“ 14 místo 12)

2-krát hvězdička a vlastní přes-
měrované externí telefonní číslo 
(bez místní předvolby)

Externí číslo přesměrovat „při obsazenu“, v případě, že se z interních telefonů právě telefonuje

Externí číslo přesměrovat „při nehlášení“, v případě, že hovory nemůže nikdo přijímat
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Pokud si nejste zcela jisti, které varianty přesměrování MSN/
SDDI jste právě nastavili, a chcete si být jisti, že jste vypnuli
všechna, dosáhnete toho pomocí tohoto naprogramování.

Všechna pro externí číslo aktivní přesměrování MSN/DDI vypnout

b 7 Q 10 M # Všechna pro telefonní číslo aktivní
přesměrování

MSN/DDI vypnout
Veřejné 
heslo

Vlastní přesměrované externí telefonní 
číslo (bez místní předvolby)

Programovat přesměrování MSN/DDI poté, co jste již opustili dům

b M f 7 W f Iniciovat externí programování

Externí 
telefon

MSN/DDI pro dálkové 
zapnutí a progra-
mování

Tón (1 s) Dále jen s MFV Externí 
heslo

Externí potvrzovací 
tón (1 s trvající tón)

12 1 0 r ** M # f Zapnout MSN/DDI-
AWS se zadáním

externího telefonního
čísla jako cíle

„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 
místo 12)

Číslo pro přístup na 
vnější linku a externí 
číslo cílového tele-
fonu

2-krát hvězdička a 
vlastní přesměro-
vávané externí tele-
fonní číslo (bez 
místní předvolby)

Externí potvr-
zovací tón 
(1 s trvající 
tón)

nebo k Zapnout MSN/DDI-
AWS se zadáním zkrá-

cené volby jako cíleZkrácená volba cílo-
vého telefonu (sou-
kromé možné nejsou)

12 1 ** M # f Zapnout MSN/DDI-AWS bez zadání tele-
fonního čísla, protože telefonní číslo je již

uloženo
„okamžité AWS“
(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 
místo 12)

2-krát hvězdička a vlastní 
přesměrovávané externí 
telefonní číslo (bez místní 
předvolby)

Externí potvr-
zovací tón 
(1 s trvající 
tón)

12 0 ** M # f
Vypnout MSN/DDI-AWS„okamžité AWS“

(pro „AWS při obsazenu“ 13 místo 12 
resp. pro „AWS při nehlášení“ 14 
místo 12)

2-krát hvězdička a vlastní 
přesměrované externí tele-
fonní číslo (bez místní před-
volby)

Externí potvr-
zovací tón 
(1 s trvající 
tón)
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Přesměrování MSN/DDI se dá naprogramovat také z externího
telefonu. Potřebujete analogový MFV-telefon, ISDN-telefon s
MFV-signalizací nebo MFV-vysílač. Kromě toho musí být
ústředna pomocí konfiguračního programu patřičně nastavena. 

V konfiguračním programu ústředny byla nastavena MSN/DDI
pro dálkové zapínání a programování a externí heslo. Musíte je
znát.

Pokud jste iniciovali programování, jak je zde popsáno, zavolali
jste ústřednu a správně zadali heslo, uslyšíte externí potvrzo-
vací tón. 

Následně můžete nastavit účastnické přesměrování. Po
úspěšném naprogramování pak opět slyšíte externí potvrzovací
tón a můžete zavěsit anebo provádět další nastavení. 

Pokud příliš dlouho vyčkáváte se zadáním kódu a nebo
zadáte chybný kód, uslyšíte obsazovací tón. V tako-

vém případě zavěste a začněte znovu od začátku. 

Pokud jste u přesměrovávaného čísla omylem zadali příliš
moho čísel, uslyšíte střídavě vysoký a nízký tón (negativní
potvrzení). Vycházejíc z externího potvrzovacího tónu, jenž je
zde popsán – můžete následně začít znovu od začátku.

Kromě interních účastníků může ústředna dále spravovat až 16
dalších skupin (týmů), v nichž mohou být interní účastníci libo-
volně, i vícekrát zastoupeni. Těchto skupin se dá využít
například kvůli sloučení interních účastníků určitých oddělení
(podpora, marketing, odbyt).

Skupina má stejně jako interní účastník vlastní interní číslo a
také, pokud jde o některá nastavení, je pojímána jako jednotlivý
interní účastník. Distribuce hovorů (vnější linka, zvonek u dveří)
tak může být nastavena přímo pro jednotlivé skupiny a telefonní
číslo skupiny může být v případě potřeby přesměrováno na ně-
jakého interního nebo externího účastníka (skupinové přes-
měrování).

Členství v nějaké skupině pro Vás nemá nutně za následek, že
budete volán, kdykoliv někdo bude volat skupinu. Pokud občas
nechcete být dostupný přes číslo skupiny, nýbrž pouze jako in-
dividuální účastník, můžete se ze skupiny „odhlásit“. 

Existují tedy aktivní a pasivní členové skupiny. Tato funkce
může být důležitá zvláště pro pracovníky oddělení podpory,
kteří nemají být pro zákazníky dostupní „24 hodin“, nýbrž se
střídají na „horké lince“. „Odhlášený“ účastník dočasně nepře-
bírá žádné skupinové funkce. Existují tři různé možnosti, jak se
„přihlásit“:

� příchozí + odchozí
� jen příchozí
� jen odchozí
K „odchozím“ hovorům může být účastník současně přihlášen
pouze v jedné skupině, a to i když je členem v několika sku-
pinách. Pokud by ale v tomto případě chtěl přijímat hovory také
pro jiné skupiny, může se u nich přihlásit pro „příchozí“ hovory.
Nalézá se tak v oblasti distribuce pro několik skupin. Jedná se
jak o interní hovory, tak o hovory externí a hovory spojené s
dveřní stanicí. 

Prostřednictvím „přihlášení k odchozím hovorům“ u určité sku-
piny získá účastník řadu vlastností/oprávnění skupiny, které
jeho vlastní vlastnosti/oprávnění jako individuálního účastníka v
případě odchozích služebních hovorů nahrazují:

� oprávnění pro přístup na vnější linku pro služební hovory

� aktivace blokovaných/volných čísel pro služební hovory

� oprávnění ke zkrácené volbě pro služební hovory

� přenos čísla pro služební hovory

� přednost pro použití vnější linky pro služební hovory

Pokud je konfigurace taková, že jste veden pouze jako člen
jedné skupiny, což by mělo být pravidlem, nabízí Vám ústředna
následující možnost:

� Přihlásit/odhlásit se jako člen jediné skupiny; str. 52.

Jste-li členem v několika skupinách, nabízí Vám ústředna nás-
ledující možnost:

� Přihlásit/odhlásit se jako člen několika skupin; str. 52.

Abyste si byli jisti, že se po skončení práce všichni členové sku-
piny odhlásili (např. kvůli skupinovému AWS na záznamník v
režimu „všichni odhlášeni“), nabízí ústředna posledním příto-
mnému členovi skupiny následující možnost:

� Všechny členy skupiny odhlásit; str. 53.

Pouze účastníci, kteří byli do skupiny přijati prostřed-
nictvím konfiguračního programu ústředny, se mohou

do skupiny „přihlásit“ také telefonicky. 

U systémového telefonu se můžete přihlásit a odhlásit pohodlně
přes menu.

10 n # f Všechna pro telefonní číslo aktivní
přesměrování MSN/DDI vypnoutVlastní přesměrované externí 

telefonní číslo (bez místní před-
volby)

Externí potvrzovací tón 
(1 s trvající tón)

☞

Chcete telefonovat jako skupinový účastník

☞



52 Chcete telefonovat jako skupinový účastník

Pokud se postupně přihlásíte pro „příchozí a odchozí“
do různých skupin, jste nakonec „přihlášeni pro

odchozí“ jen v té skupině, která byla brána naposledy. Ve všech
ostatních skupinách už pak jste „přihlášeni jen pro příchozí“.

Přihlásit / odhlásit se jako člen jediné skupiny

b 7 Q 40 S # Přihlásit do skupiny příchozí a odchozí/
ze skupiny odhlásit

Telefon člena 
skupiny

Veřejné 
heslo Příchozí a odchozí 1: přihlásit, 

0: odhlásit

nebo 41 Přihlásit do skupiny jen příchozí/
ze skupiny odhlásit

jen příchozí

nebo 42 Přihlásit do skupiny jen odchozí/
ze skupiny odhlásit

jen odchozí

Přihlásit / odhlásit se jako člen několika skupin

b 7 Q 40 S G # Přihlásit do skupiny příchozí a odchozí/
ze skupiny odhlásit

Telefon člena 
skupiny

Veřejné 
heslo

Příchozí a 
odchozí

1: přihlásit, 
0: odhlásit

Interní telefonní číslo sku-
piny (při několikerém 
přihlášení platí pro 
„odchozí“ poslední sku-
pina)

b 7 Q 41 S G # Přihlásit do (další) skupiny jen příchozí/
ze skupiny odhlásit

Telefon člena 
skupiny

Veřejné 
heslo

Jen 
příchozí

1: přihlásit, 
0: odhlásit

Interní telefonní číslo 
skupiny a křížek

nebo # Přihlásit do všech skupin jen příchozí/
ze všech skupin odhlásitjen křížek pro všechny 

skupiny (v nichž je 
účastník členem)

b 7 Q 42 S G # Přihlásit do skupiny jen odchozí/
ze skupiny odhlásit

Telefon člena 
skupiny

Veřejné 
heslo

Jen 
odchozí

1: přihlásit, 
0: odhlásit

Interní telefonní číslo skupiny 
(při několikerém přihlášení platí 
pro „odchozí“ poslední sku-
pina)

b 7 Q 400 # Ze všech skupin odhlásit

Telefon člena 
skupiny

Veřejné 
heslo

☞
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Pokud někdy nechcete být Vaším telefonem rušeni, nabízí Vám
ústředna následující možnost: 

� Blokování interních a externích příchozích hovorů (tichý 
telefon); str. 53.

Pokud jsou přesto nějaké osoby, pro něž chcete být i přes blo-
kaci hovorů dostupní (interní účastníci se k Vám mohou dovolat
pomocí nouzového volání), nabízí Vám ústředna následující
možnost:

� Zrušení blokování externích příchozích hovorů pro určité 
osoby (VIP seznam); str. 53.

Pokud však chcete být oproštěni pouze od hovorů zvláště ne-
pohodlných osob, pak Vám ústředna nabízí následující
možnost:

� Blokování externích příchozích hovorů určitých osob (sez-
nam Robinsonů); str. 54.

Pokud nechcete, aby Vám někdo volal, můžete pomocí funkce
„blokování příchozích hovorů“ Váš telefon pro interní a externí
volání zablokovat. Volající pak uslyší obsazovací tón. Interní
účastník Vás pak v případě nutnosti může dostihnout prostřed-
nictvím nouzového volání. Samozřejmě, že z Vašeho pro

příchozí hovory zablokovaného telefonu můžete i nadále telefo-
novat. .

U systémového telefonu se dá blokování příchozích
hovorů zapnout pohodlně přes menu (viz Příručka k

telefonu).

Pokud chcete, aby byl Váš telefon pro některé osoby dostupný
i přes zapnuté „blokování příchozích hovorů“, musí být telefonní
čísla těchto osob pomocí počítačového softwaru COMtools zaz-
namenána do VIP seznamu (str. 83). Tento VIP seznam, který

není svou platností omezen pouze na jednoho účastníka, pak
můžete na Vašem telefonu aktivovat a deaktivovat dle vlastní
potřeby. 

Odhlášení všech členů jedné skupiny

b 7 Q 480 G # Všechny členy z jedné skupiny odhlásit

Telefon člena 
skupiny

Veřejné 
heslo

Interní telefonní 
číslo skupiny

Nechcete být rušeni

Blokování interních a externích příchozích hovorů (tichý telefon)

b 7 Q 26 S # Blokování příchozích hovorů zapnout resp.
vypnout

Příslušný telefon Veřejné heslo 1: zap, 0: vyp

☞

Zrušení blokování externích příchozích hovorů pro určité osoby (VIP seznam)

b 7 Q 34 S # Aktivace, resp. deaktivace VIP seznamu

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

1: Seznam aktivovat, 
0: Seznam deaktivovat



54 Chcete ušetřit / sledovat poplatky

Předpokladem pro to, aby ústředna rozpoznala tele-
fonní číslo volající osoby, však je, že volající neblokuje

přenos svého telefonního čísla.

Pokud si některými osobami v žádném případě nepřejete být
voláni, pak se telefonní čísla těchto osob musí pomocí
počítačového softwaru COMtools zaznamenat do seznamu
Robinsonů (str. 83). Tento seznam Robinsonů, který není svou
platností omezen pouze na jednoho účastníka, pak můžete na
Vašem telefonu aktivovat a deaktivovat dle vlastní potřeby. 

Pro skupiny může být seznam Robinsonů aktivován pomocí
konfiguračního programu ústředny. 

Předpokladem pro to, aby ústředna rozpoznala tele-
fonní číslo volající osoby, však je, že volající neblokuje

přenos svého telefonního čísla.

Jestliže v zájmu úspory poplatků chcete telefonovat vždy přes
toho nejvýhodnějšího poskytovatele, nabízí Vám ústředna nás-
ledující možnost: 

� Povolení externích hovorů přes různé poskytovatele (auto-
matický Least Cost Routing); str. 54.

Abyste na své přípojce mohli sledovat výši poplatků, nabízí
Vám ústředna následující možnost:

� Kontrola sumy poplatků na telefonu; str. 55.

Provozovatel ústředny může telefonování omezit tím, že na
každém telefonu zřídí účet poplatků. Abyste zjistili, kolik jedno-
tek ještě zbývá na Vašem účtu, nabízí Vám ústředna následu-
jící možnost:

� Kontrola stavu účtu poplatků; str. 55.

Abyste mohli jednoduše a bez předchozího rozmýšlení telefo-
novat přes toho nejvýhodnějšího poskytovatele sítě, nabízí
Vám ústředna automatický Least Cost Routing. Abyste jej
mohli využít, musí se pomocí počítačového softwaru Soft-LCR
easy1 provést řada záznamů, přičemž pro Německo je Vám k
dispozici automatický aktualizační update-service (za poplatek)
(str. 85).

Následně můžete pomocí konfiguračního programu ústředny
nebo pomocí zde popsaného naprogramování určit pro každý
telefon zvlášt’, zda má služby tohoto programu využívat. Pokud
na Vašem telefonu nastavíte automatické LCR, ústředna pak
při každém externím hovoru, který iniciujete, sama vyhledá a
předem vytočí poskytovatele navrženého pro příslušné tele-
fonní číslo, resp. pro příslušnou dobu.

Příklad: Voláte obchodního partnera v pondělí v 11:00 hodin.
Telefonní číslo je 0 53 06 / 92 00 - 700. Podle předvolby
ústředna rozpozná, že se jedná například o místní hovor. V
pondělí dopoledne v 11:00 hodin má pro ni nejvýhodnější tarif
např. Telekom (0 10 33). Předvolba provozovatele sítě, odpo-

☞

Blokování externích příchozích hovorů určitých osob (seznam Robinsonů)

b 7 Q 35 S # Aktivace, resp. deaktivace seznamu Robinsonů
Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

1: Seznam aktivovat, 
0: Seznam deaktivovat

☞

Chcete ušetřit / sledovat poplatky

Povolení externích hovorů přes různé poskytovatele (automatický Least Cost Routing)

b 7 Q 93 S # Zapnout, resp. vypnout automatický Least Cost Routing

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

1: zapnout, 
0: vypnout

1. mimo Německo se používá počítačový program Soft-LCR 
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vídající čas a předvolba pro danou zónu městských hovorů -
všechny tyto údaje jsou v tabulce správně zadány. Ústředna
naní automaticky zvolí předvolbu provozovatele sítě a následně
Vámi zvolené telefonní číslo. Úplné číslo, které tedy ústředna
zvolí, zní: 0 10 33 - 0 53 06 / 92 00-700.

Pokud jste u Vašeho provozovatele sítě žádali o pře-
nos informace o poplatcích (AOCD nebo AOCE), pak

budou povoleny pouze hovory vedené přes ty provozovatele
sítě, kteří tuto službu poskytují. Jestliže však chcete telefonovat
také přes jiné poskytovatele, musíte nechat přenos informace o
poplatcích u Vašeho provozovatele sítě zase deaktivovat. 

Abyste často volaná čísla nemuseli pokaždé znovu zadávat,
můžete je uložit pod 4-místnou zkrácenou volbou, která se pak
vytočí místo čísla 0 pro přístup na vnější linku + externího tele-
fonního čísla. Ústředna pak číslo pro přístup na vnější linku a
uložené telefonní číslo zvolí automaticky. 

Telefonní čísla můžete do paměti pro zkrácenou volbu uložit
pomocí počítačového softwaru COMtools tvořícího součást
dodávky (str. 83). Pokud k tomuto účelu nemáte k dispozici
počítač, nabízí ústředna možnost provést následující funkce na
vlastním telefonu:

� Zadání telefonních čísel do běžně přístupné paměti pro 
zkrácenou volbu; str. 55.

� Zadání soukromých telefonních čísel se zkrácenou volbou; 
str. 56.

� Zadání telefonních čísel do paměti pro zkrácenou volbu 
nouzových čísel; str. 74.

Pomocí počítačového softwaru COMtools můžete navíc zadat
10 „dlouhých 100-místných čísel pro zkrácenou volbu“. Mohou
tam být uložena také písmena a znaky, aby se dala sestavit
třeba zpráva na pager (např. SCALL, D2-Message).

☞

Kontrola sumy poplatků na telefonu

b 7 Q 71 # f Zkontrolovat sumu poplatků na telefonu

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Výstup sumy poplatků po číslicích, 
následně potvrzovací tón (příklad B: 
str. 10)

Kontrola stavu účtu poplatků

b 7 Q 72 # f Zkontrolovat stav účtu poplatků
Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Výstup sumy poplatků po číslicích, 
následně potvrzovací tón (příklad 
B: str. 10)

Chcete si usnadnit volbu externích čísel



56 Chcete využít funkce ústředny pro buzení

Tato čísla se volí pouze na telefonu, na němž byla pro-
gramována. To znamená, že soukromé číslo se zkrá-

cenou volbou musíte naprogramovat na telefonu, na němž
chcete této zkrácené volby využívat. 

Pokud chcete, aby Vám vlastní telefon připomínal jednorázové
či opakující se termíny, nabízí Vám ústředna následující
možnosti:

� Nastavení doby buzení a aktivace pro jednorázové buzení; 
str. 57.

� Nastavení doby buzení a aktivace pro opakované buzení; 
str. 57.

� Zapnout buzení; str. 58.

� Vypnout buzení; str. 58.

� Kontrola doby buzení; str. 58.

Doba buzení může být aktivována pro jednorázové či opako-
vané buzení. Pokud chcete být buzeni vždy v nastavenou dobu,
musíte nastavit „opakované buzení“. Buzení se pak usku-
tečňuje tak dlouho, dokud jej nevypnete. Jednou nastavená
doba buzení zůstane v ústředně uložena tak dlouho, dokud
nenastavíte nějakou jinou.

Předpokládejme, že nastavíte na Vašem telefonu dobu buzení
„pondělí až pátek ve 12.30 hod.“. Pokud toto nastavení prove-
dete v neděli večer pro „jednorázové buzení“, budete následu-
jící pondělí ve 12.30 hod. vzbuzeni. Poté se budík automaticky
vypne. Pokud stejnou dobu buzení místo toho nastavíte na opa-

Zadání čísla do běžně přístupné paměti pro zkrácenou volbu

b 7 Q 31 m r # Zadat telefonní číslo do obecné paměti
pro zkrácenou volbu

Veřejné 
heslo

Číslo zkrácené 
volby

Max. 20-místné telefonní číslo 
(bez čísla pro přístup na vnější 
linku „0“!)

b 7 Q 31 m # Telefonní číslo z běžné paměti pro
zkrácenou volbu vymazat

Veřejné 
heslo

Číslo zkrácené 
volby

Zadání soukromých čísel se zkrácenou volbou

b 7 Q 30 l r # Zadat telefonní číslo do paměti pro
zkrácenou volbu soukromých čísel

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Číslo zkrácené 
volby

Max. 20-místné telefonní 
číslo (bez čísla pro přístup 
na vnější linku „0“!)

b 7 Q 30 l # Telefonní číslo z paměti pro
zkrácenou volbu soukromých čísel

vymazat
Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Číslo zkrácené 
volby

☞

Chcete využít funkce ústředny pro buzení
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kované buzení, budete vzbuzeni také ještě od úterka do pátku
ve 12.30 hod. (každý týden, dokud buzení opět nevypnete).

V naprogramovanou dobu zvoní příslušný telefon cca. 1 minutu.
Když toto volání přijmete, uslyšíte melodii při čekání. 

Doba buzení může být nastavena také pomocí
počítačového softwaru COMtools (str. 83).

Na každém telefonu lze nastavit jednu dobu buzení.

Při výpadku proudu/resetování zařízení se nastavená doba
buzení ztratí. Žádná z funkcí buzení se již pak neprovádí.
Teprve po „seřízení“ hodin pomocí programovací funkce na
str. 80 nebo prostřednictvím odchozího externího hovoru se
tyto funkce opět aktivují (v konfiguračním programu ústředny se
dá určit, aby ústředna v tomto případě iniciovala hovor automa-
ticky, třeba sama se sebou).☞

Nastavení doby buzení a aktivace pro jednorázové buzení

b 7 Q 76 U Ö #
např. pro 1:

Dobu buzení nastavit na pondělí a aktivo-
vat jednorázové buzení v nejbližším
možném časovém bodě udávajícím

buzení
Přísluš
ný tele-
fon

Veřejné 
heslo

Čas: 00-23 (hodiny), 
00-59 (minuty)

Den v týdnu1-7: 
pondělí - neděle

nebo 8
Dobu buzení nastavit na sobotu a neděli a
aktivovat jednorázové buzení v nejbližším

možném časovém bodě udávajícím
buzeníSobota a neděle

nebo 9
Dobu buzení nastavit na pondělí, úterý, ...,

pátek a aktivovat jednorázové buzení v
nejbližším možném časovém bodě udáva-

jícím buzeníPondělí až pátek

nebo 0
Dobu buzení nastavit na pondělí, úterý, ...,

neděle a aktivovat jednorázové buzení v
nejbližším možném časovém bodě udáva-

jícím buzeníKaždý den

Nastavení doby buzení a aktivace pro několikanásobné buzení

b 7 Q 77 U Ö # např. pro 1:
Dobu buzení nastavit na každé pondělí a

aktivovat opakované buzeníPřísluš
ný tele-
fon

Veřejné 
heslo

Čas: 
00-23 (hodiny), 
00-59 (minuty)

Den v týdnu1-7: 
pondělí - neděle

nebo 8 Dobu buzení nastavit na každou sobotu a
neděli a aktivovat opakované buzení

Sobota a neděle

nebo 9 Dobu buzení nastavit na každé pondělí,
úterý, ..., pátek a aktivovat opakované buzení

Pondělí až pátek

nebo 0 Dobu buzení nastavit na každý den a aktivo-
vat opakované buzení

Každý den



58 Chcete nastavit interní tóny a provést zkušební poslech

Různé tóny ve sluchátku Vám poskytují informaci o provozním
režimu, v jakém se Vaše zařízení nachází.

Jestliže se nalézáte v režimu programování, slyšíte kupříkladu
potvrzovací tón jako signál pro zadání platného hesla nebo pro
ukončené programování.

Interní oznamovací tón po zvednutí sluchátka nebo po stisknutí
tlačítka Flash, resp. tlačítka pro zpětný dotaz Vám naproti tomu
signalizuje, že teď můžete začít s volbou čísla. 

Pokud slyšíte jiný tón, než tón popsaný v postupu pro obsluhu,
většinou je tím naznačena chyba v obsluze nebo chybějící
oprávnění. Abyste si tóny trochu znázornili, nabízí Vám
ústředna následující možnost:

� Provedení zkušebního poslechu interních tónů; str. 59.

Při dodání je pobočkový oznamovací tón (3 x krátce) nastaven
jako interní oznamovací tón po zvednutí sluchátka. Pokud byste
dali přednost nějakému jinému tónu, nabízí Vám ústředna nás-
ledující možnost:

� Změna interního oznamovacího tónu; str. 60.

Zapnout buzení

b 7 Q 76 # Aktivovat jednorázové buzení bez udání času, nebot’ čas je již uložen
Přísluš
ný tele-
fon

Veřejné 
heslo

nebo 77
Aktivovat opakované buzení bez udání času, nebot’ čas je již uložen

Vypnout buzení

b 7 Q 78 # Vypnout buzení

Příslušný telefon Veřejné heslo

Kontrola doby buzení

b 7 Q 79 # f Zkontrolovat dobu
buzení

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Výstup po číslicích, následně potvrzovací tón (příklad B: str. 10)
(5. číslice odpovídá dni v týdnu 1-7: pondělí - neděle, 
8: sobota a neděle, 9: pondělí až pátek, 0: každý den)

Chcete nastavit interní tóny a provést zkušební poslech
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Různé tóny ve sluchátku Vám poskytují informaci o provozním
režimu, v jakém se Vaše zařízení nachází. Ústředna produkuje
tyto tóny:

Potvrzovací tón: Tento tón slyšíte v režimu programování,
např. jako znamení pro zadání platného hesla nebo ukončené
programování.

Interní oznamovací tón: Tento tón slyšíte po zvednutí
sluchátka nebo po stisku tlačítka Flash, příp. tlačítka pro zpětný
dotaz. Signalizuje Vám, že nyní můžete začít s volbou čísla. Při
dodání je pro každého účastníka nastaven pobočkový ozna-
movací tón (3 x krátce) jako interní oznamovací tón. Místo toho
však pro Váš telefon můžete nastavit permanentní nebo
zvláštní oznamovací tón (kapitola Změna interního ozna-
movacího tónu na straně 60).

Externí oznamovací tón: U tohoto oznamovacího tónu se
jedná o permanentní oznamovací tón. Slyšíte jej po volbě čísla
pro přístup na vnější linku (u aparátu s přímým přístupem na
vnější linku ihned po zvednutí sluchátka) jako znamení pro
obsazení vnější linky.

Obsazovací tón: Tento tón upozorňuje např. na to, že linka je
obsazena, na špatně zadanou programovací funkci nebo na
chybějící oprávnění (viz také kapitola Zvolíte číslo a slyšíte
obsazovací tón na straně 19).

Volací tón (volno): Tento tón slyšíte po volbě nějakého tele-
fonního čísla nebo při přijetí zpětného hovoru jako znamení, že
účastník volá.

Vyčkávací tón: Tento tón slyšíte během rozhovoru, když se
Vás nějaký další externí účastník pokouší dostihnout nebo se
dostaví volání od dveří nebo poplašné volání.

Zvláštní oznamovací tón: Pokud slyšíte místo interního ozna-
movacího tónu tento tón, znamená to, že na Vašem telefonu
bylo nastaveno blokování příchozích hovorů, baby volání nebo
účastnické přesměrování. Nebo je Vám takto signalizováno, že
pamět’ dat o hovorech je již téměř plná. Pokud je zvláštní ozna-
movací tón na Vašem telefonu nastaven jako interní ozna-
movací tón, pak už takové rozlišení není možné. 

Pokud slyšíte jiný tón, než tón popsaný v postupu pro obsluhu,
většinou je tím naznačena chyba v obsluze nebo chybějící
oprávnění.

Abyste si tóny trochu znázornili, můžete si je pomocí následující
funkce na Vašem telefonu zkusmo vyslechnout. Jakmile již
jeden tón slyšíte, pro vyslechnutí dalších postačí stisknout už
jen odpovídající číslici +  #.

Provedení zkušebního poslechu interních tónů

b 7 Q 96 1 # f Zkušební poslech permanent-
ního oznamovacího tónu

Veřejné 
heslo Permanentní oznamovací tón Příslušný tón

a/nebo 2 Zkušební poslech pobočko-
vého oznamovacího tónu

Pobočkový oznamovací tón 
(3 x krátce)

a/nebo 3 Zkušební poslech potvrzo-
vacího tónu

Potvrzovací tón

a/nebo 4 Zkušební poslech obsazo-
vacího tónu

Obsazovací tón

a/nebo 5 Zkušební poslech zvláštního
oznamovacího tónu

Zvláštní oznamovací tón

a/nebo 6 Zkušební poslech volacího tónu

Volací tón

a/nebo 7 Zkušební poslech vyčkávacího
tónu

Vyčkávací tón



60 Chcete nastavit rytmy zvonění a provést jejich zkušební poslech

Tato nastavení závisí na konfiguraci.

Abyste kupříkladu mohli rozlišit volání přicházející na dva tele-
fony v jedné místnosti, nabízí Vám ústředna následující
možnost:

� Změna rytmu zvonění pro interní volání; str. 60.

Abyste dokázali rozlišit volání přicházející z vnějšku z různých
telefonních čísel (např. 1. MSN: soukromé, 2. MSN: služební)
na jeden telefon, nabízí ústředna provozovateli následující
možnost:

� Změna rytmu zvonění pro externí volání; str. 73.

Abyste si rytmy zvonění, které Váš telefon umožňuje, mohli tro-
chu znázornit, nabízí Vám ústředna následující možnost:

� Provedení zkušebního poslechu rytmů zvonění pro interní, 
externí a poplašné volání; str. 61.

ISDN-telefony často podporují pouze vlastní rytmy
zvonění a už ne rytmy zvonění ústředny.

U systémového telefonu COMfort 1000, 1200 a 2000 platí rytmy
zvonění nastavitelné na vlastním telefonu.

U systémového telefonu smar-tel-i (jen u COMmander Basic)
neplatí rytmy zvonění nastavitelné na telefonu, nýbrž rytmy
zvonění ústředny. 

Změna interního oznamovacího tónu

b 7 Q 95 0 # Nastavit permanentní oznamovací
tón

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo Permanentní oznamovací tón

nebo 1 Nastavit pobočkový oznamovací tón

Pobočkový oznamovací tón (3 x krátce)

nebo 2 Nastavit zvláštní oznamovací tón
Zvláštní oznamovací tón (přerušovaně 
pulzující)

N

Chcete nastavit rytmy zvonění a provést jejich zkušební poslech

☞

Změna rytmu zvonění pro interní volání

b 7 Q 97 0 # Nastavit rytmus zvonění 1 x dlouze

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo 1 x dlouze

nebo 1 Nastavit rytmus zvonění 3 x krátce

3 x krátce
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Protože ISDN-telefony často podporují pouze vlastní
rytmy zvonění a už ne rytmy zvonění ústředny, můžete

provést zkušební poslech pouze prostřednictvím analogových
telefonů.

Ve stavu při dodání mohou být soukromé hovory realizovány
bez hesla (viz str. 16). Abyste zabránili tomu, aby někdo z
Vašeho aparátu soukromě telefonoval, nabízí Vám ústředna
následující možnost.

� Změna soukromého hesla; str. 61.

V hesle nesmí být použita číslice „0“, ledaže by heslo mělo mít
méně jak čtyři místa. Na zbylá místa se pak dosadí nuly.
Například: Chcete-li použít heslo 67, musí zde být jako nové
heslo zadáno 6700. Při následujícím volání již volíte pouze
67.

Pokud je pro Vás důležité utajení Vašeho hesla, neu-
kládejte jej do zkrácené volby Vašeho telefonu.

Jestliže máte telefon s displejem, měli byste po provedeném
programování ještě jednou zvednout sluchátko, zvolit libovolné
číslo a opět zavěsit. Tím zabráníte tomu, aby někdo zjistil Vaše
číslo pomocí opakované volby. 

Provedení zkušebního poslechu rytmů zvonění pro interní, externí a poplašné volání

b 7 Q 99 0 # a c Provést zkušební
poslech rytmu zvo-

nění 1 x dlouzeAnalo-
gový tele-
fon

Veřejné 
heslo 1 x dlouze

Telefon zvoní v nastaveném rytmu 
(60 vteřin nebo až do zvednutí 
sluchátka)

nebo 1 Provést zkušební
poslech rytmu zvo-

nění 3 x krátce
3 x krátce

nebo Ü Provést zkušební
poslech zvláštních

rytmů 1...6
Zvláštní rytmus č. 1-6 
(dá se nastavit jen pro 
externí volání)

nebo 8 Provést zkušební
poslech poplašného

volání
Poplašné volání

☞

Chcete zabránit ve volání nepovolaným osobám

Změna soukromého hesla

b 7 Q 38 V V V # Nastavit nové soukromé heslo

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Staré soukromé heslo (při 
dodání žádné heslo; tedy 
pouze zadat 0000)

Nové 
heslo

Nové heslo 
zopakovat

☞



62 Iniciování vytvoření telefonického spojení bez volby

Pomocí funkce baby-volání můžete svůj telefon nastavit tak,
aby cca. 2 vteřiny po zvednutí sluchátka bylo automaticky zvo-
leno číslo a takto volán nějaký interní nebo externí účastník.
Nemusíte tedy mačkat žádná tlačítka. Pokud však bude v
průběhu prvních 2 vteřin iniciována ruční volba, pak má tato
volba přednost. Přitom je nutné dát pozor na skutečnost, že u
mnoha telefonů nedochází k výdeji číslic ihned po stisknutí
tlačítka (často s cca. půlvteřinovým zpožděním). V takovém
případě tedy zahajte volbu včas!

Tato nastavení závisí na konfiguraci.

Zde se může použít také číselné kombinace T-Net,
tzn. že můžete iniciovat „spojení bez volby“ -

pomocí *53* + telefonní číslo + # zapnout a pomocí #53#
vypnout. U analogového telefonu, u něhož se dá „spojení bez
volby“ zapnout / vypnout funkčním tlačítkem / přes menu T-Net,
můžete této komfortní funkce také využít (viz Příručka k tele-
fonu; příp. také pod označením „přímé volání“). Místo vzkazu
spojovatelny uslyšíte potvrzovací tón.

Pokud budete při použití funkce T-Net vyzváni, abyste zadali
cílové telefonní číslo, musíte u externích telefonních čísel zadat
také číslo 0 pro přístup na vnější linku. Na ústředně můžete
jako cílová čísla zadat také interní čísla nebo čísla zkrácené
volby.

Iniciování vytvoření telefonického spojení bez volby

Nastavení baby-volání / senior-volání

b 7 Q 191 n # Zapnout baby-volání s udáním čísla interního
účastníka jako cíle

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

Interní číslo cílového tele-
fonu

nebo G Zapnout baby-volání s udáním interního čísla
skupiny jako cíle

Interní číslo cílové skupiny

nebo 0 r
Zapnout baby-volání s udáním externího

telefonního čísla jako cíle

Číslo pro přístup na vnější 
linku a externí číslo cílo-
vého telefonu

nebo k
Zapnout baby-volání s udáním čísla zkrácené

volby jako cíle

Číslo zkrácené volby

b 7 Q 191 # Zapnout baby-volání bez udání telefonního čísla,
protože telefonní číslo je již uloženo

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

b 7 Q 190 # Baby-volání vypnout
(volbu zahájit během 2 vteřin)

Příslušný 
telefon

Veřejné 
heslo

N

T
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Pokud chcete akusticky sledovat nějakou místnost, například
abyste zjistili, zda Vaše dítě spí, můžete využít funkce ústředny
„sledování místnosti“. Interní telefon nacházející se v místnosti
musí být k tomuto účelu odpovídajícím způsobem nastaven:

� Iniciovat sledování místnosti na interním telefonu; str. 63.

Dokud se sledování místnosti nevypne, nabízí ústředna násle-
dující možnost:

� Provedení akustického náhledu do místnosti z některého 
telefonu; str. 63.

Telefon použitý ke sledování místnosti se nastaví, sluchátko se
položí vedle telefonu. Sledování tedy nelze provést v tajnosti.

Pokud chcete sledování místnosti vypnout, jednoduše zavěste
sluchátko příslušného telefonu. 

Z nastaveného telefonu nelze telefonovat.

Sledování místnosti lze ve stejnou chvíli aktivovat
pouze na jednom interním telefonu ústředny.

Sledování místnosti lze provést jak z interního, tak i z externího
telefonu. 

Pro externí sledování místnosti potřebujete analogový MFV-
telefon, ISDN-telefon s MFV-signalizací nebo MFV-vysílač.
Kromě toho musí být ústředna pomocí konfiguračního pro-
gramu patřičně nastavena. 

V konfiguračním programu ústředny byla nastavena MSN/DDI
pro dálkové zapínání a programování a externí heslo. Musíte je
znát.

Pokud příliš dlouho vyčkáváte se zadáním kódu a nebo
zadáte chybný kód, uslyšíte obsazovací tón. V tako-

vém případě zavěste a začněte znovu od začátku.

Chcete akusticky sledovat místnost (sledování místnosti)

Iniciovat sledování místnosti na interním telefonu

b 7 Q 68 # Iniciovat sledování místnosti a následně
provést akustický náhled

Telefon v místnosti, 
která má být sledo-
vána

Veřejné 
heslo

Sluchátko položit vedle tele-
fonu

☞

Provedení akustického náhledu do místnosti z některého telefonu

b f n f Provést sledování místnosti z interního telefonu

Interní 
telefon

Interní 
ozna-
movací 
tón

Interní číslo telefonu nastaveného ke sle-
dování místnosti Sledování místnosti

b r f 7 W f 67# f Provést sledování místnosti z
externího telefonu

Externí 
telefon

Vlastní MSN/DDI 
pro dálkové zap-
nutí a progra-
mování

Tón (1 s) dále s 
MFV 

Externí 
heslo

Externí potvr-
zovací tón 
(1 s trvající 
tón)

Sledování 
místnosti

☞



64 Zapnout dálkové spínací relé (telefonem)

Pokud byla Vaše ústředna vybavena dveřním a spínacím
modulem a Vy používáte příslušná relé jako univerzální spínací
relé, nabízí Vám ústředna následující možnosti:

� Zapnutí na dálku z interního telefonu; str. 64.

� Zapnutí na dálku z externího telefonu; str. 65.

V závislosti na tom, jak bylo univerzální spínací relé
konfigurováno, může být zapínáno různými způsoby.

Tak může být například kromě dálkového zapínání aktivováno
v závislosti na konfiguraci (např. je zapnuto „vždy v noci“ nebo
„vždy během polední pauzy“). Skutečně vypnuté je relé pouze
tehdy, když se vypne tak, jak bylo zapnuto. Pokud jste tedy zap-
nuli relé pomocí zde popsané funkce, musíte jej rovněž tímto
způsobem opět vypnout.

 

U systémového telefonu mohou být relé zapnuta
pohodlně přes menu (viz Příručka k telefonu).

Pokud chcete relé zapnout z interního telefonu, vyžaduje tele-
fon povolení k dálkovému zapínání (při dodání mají povolení k
dálkovému zapínání všichni účastníci).

Zapnout dálkové spínací relé (telefonem)

☞

Zapnutí na dálku z interního telefonu

b 7 Q 6 1 S # 1. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ na modulové zásuvce B,

COMmander Basic: „TS11/TS12“)
Veřejné 
heslo

1: zapnout, 
0: vypnout

nebo 2 2. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ na modulové zásuvce B,

COMmander Basic: „TO11/TO12“)

nebo 3 3. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ na modulové zásuvce B,

COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

nebo 4 4. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 4410 USB: „TS“ na modulové zásuvce C,

COMmander Basic: „TS21/TS22“)

nebo 5 5. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 4410 USB: „TO“ na modulové zásuvce C,

COMmander Basic: „TO21/TO22“)

nebo 6 6. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 4410 USB: „REL“ na modulové zásuvce C,

COMmander Basic: „REL6 com/no“)

☞
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Dálková spínací relé lze zapínat z externího telefonu. Potřebu-
jete analogový MFV-telefon, ISDN-telefon s MFV-signalizací
nebo MFV-vysílač. Kromě toho musí být ústředna pomocí kon-
figuračního programu patřičně nastavena. V konfiguračním pro-
gramu ústředny byla nastavena MSN/DDI pro dálkové zapínání
a programování a externí heslo. Musíte je znát.

Pokud jste, jak je zde popsáno, zavolali ústřednu a správně
zadali heslo, uslyšíte externí potvrzovací tón. Nyní použijte stej-
né programovací číslice jako z interního telefonu (podle hesla).
Následně opět uslyšíte externí potvrzovací tón. 

Pokud příliš dlouho vyčkáváte se zadáním kódu a nebo
zadáte chybný kód, uslyšíte obsazovací tón. V tako-

vém případě zavěste a začněte znovu od začátku.

Pokud jako relé, které má být zapnuto, omylem zadáte relé,
které není pro zapnutí nastaveno, uslyšíte střídavě vysoký a
nízký tón (negativní potvrzení). Vycházejíc z externího potvrzo-
vacího tónu, jenž je zde popsán – můžete následně začít znovu
od začátku.

Zapnutí na dálku z externího telefonu

b M f 7 W f Iniciovat externí programování

Externí 
telefon

MSN/DDI pro dálkové 
zapnutí a progra-
mování

Tón (1 s) Dále jen s MFV Externí 
heslo

Externí potvrzovací 
tón (1 s trvající tón)

6 1 S # f 1. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ na modulové zásuvce B,

COMmander Basic: „TS11/TS12“)1: zap-
nout, 
0: vyp-
nout

Externí potvrzovací 
tón (1 s trvající tón)

nebo 2 2. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ na modulové zásuvce B,

COMmander Basic: „TO11/TO12“)

nebo 3 3. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ na modulové zásuvce B,

COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

nebo 4 4. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 4410 USB: „TS“ na modulové zásuvce C,

COMmander Basic: „TS21/TS22“)

nebo 5 5. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 4410 USB: „TO“ na modulové zásuvce C,

COMmander Basic: „TO21/TO22“)

nebo 6 6. Relé zapnout, resp. vypnout
(COMpact 4410 USB: „REL“ na modulové zásuvce C,

COMmander Basic: „REL6 com/no“)

☞



66 Zvláštnosti při použití systémového displeje SD-420

Systémový displej SD-420 připojený k ústředně (speciální
příslušenství od Auerswaldu) může být provozován ve třech
různých provozních režimech:

� Provozní režim - uživatelský displej 1 a 2; str. 66.

� Provozní režim - kontrolní stanice 3; str. 66.

V tomto provozním režimu je systémový displej přiřazen tele-fonu.

V základním stavu (příklad nahoře) ukazuje systémový displej
mimo jiné čas (14:59) a přehled obsazení. Uživatel je informo-
ván o tom, kolik spojení s vnější linkou je právě realizováno
(A:1/2: 1 ze 2 možných spojení s vnější linkou) a který účastník
právě nemůže být volán, např. protože má v daném okamžiku
hovor (100: účastníkovi 100 se nedá telefonovat, ---: účastník je
volný). Za tímto účelem musí být v konfiguračním programu
ústředny stanoveno, kterých 9 účastníků a v jakém pořadí má
být zobrazeno. 

Pokud je instalována jedna nebo více dveřních stanic, dojde k
upozornění na obsazené dveře (T:-2: dveře 2 jsou obsazeny) a
na stisknutí zvonku (K:1---: zvonek 1 je stisknut).

Displej dále zobrazuje konfiguraci, která je právě aktivní (K5:
konfigurace 5 je aktivní). Zvonek (#) naznačuje, že pro
příslušného účastníka byla nastavena doba buzení. Šipka (})
naproti tomu ukazuje, že v seznamu volání se nalézá nejméně
jeden záznam, který ještě nebyl vyvolán.

V ohlašovacím řádku jsou zobrazeny odchozí (volání na 390) a
příchozí hovory nebo také nastavení, která jsou na příslušném
telefonu právě provedena. Podle toho, co bylo pomocí konfigu-
račního programu ústředny nastaveno, se u příchozích ex-
terních hovorů zobrazí telefonní číslo volajícího (režim 1) nebo
telefonní číslo jím zvolené (jedno z Vašich externích telefonních
čísel; režim 2).

Volbou telefonního čísla stanoveného v konfiguračním pro-
gramu ústředny na příslušném telefonu dosáhnete hlavního
menu systémového displeje. Odsud se stiskem číselných
tlačítek v hlavním menu dostanete do jednotlivých sekun-
dárních menu (např. k vyvolání seznamu hovorů, poplatků,
doby buzení a doby zapnutí konfigurace). Stiskem tlačítka s
hvězdičkou můžete listovat nazpátek. Obsluha je jednoduchá.
V případě jakýchkoliv pochybností, prosím, vyhledejte radu v
Příručce pro obsluhu systémového displeje.

V tomto provozním režimu není systémový displej přiřazen
žádnému určitému telefonu. Mimo jiné je zde zobrazen čas
(12:00) a přehled obsazení. Uživatel je informován o tom, kolik
spojení s vnější linkou je právě realizováno (A:1/2: 1 ze 2
možných spojení s vnější linkou) a který účastník právě nemůže
být volán, např. protože má v daném okamžiku hovor (125:
účastníkovi 125 se nedá telefonovat, ---: účastník je volný).
Pokud je zobrazeno více jak 10 účastníků (přes konfigurační
program ústředny může být stanoveno až 30 účastníků, resp.
35 účastníků bez dveřního / spínacího modulu, možnost
vícenásobného zobrazení účastníka), zobrazení v krátkých
sekvencích střídavě přechází tam a zpět mezi dvěma strán-
kami.

Pokud je instalována jedna nebo více dveřních stanic, dojde k
upozornění na obsazené dveře (T:1-: dveře 1 jsou obsazeny) a
na stisknutí zvonku (TK:-2--: zvonek 2 je stisknut). Kromě toho
se zobrazí status relé (R:1-3---: relé 1 a 3 jsou zapnuta). Displej
dále zobrazuje konfiguraci, která je právě aktivní (K2: konfigu-
race 2 je aktivní).

Zvláštnosti při použití systémového displeje SD-420

Provozní režim - uživatelský displej 1 a 2

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---

T:-2

Příklad pro
COMpact 4410 USB
se 2 dveřními stanice

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---
Vol n  na 390

Provozní režim - kontrolní stanice 3

A:1/2 K2 12:00
T:1- K:-2-- R:1-3---
125 126 --- --- 129
500 --- --- --- ---

Příklad pro
COMpact 4410 USB
se 2 dveřními stanice

--- 319 320 --- ---
300 --- 500 --- ---
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Nastavení mìnitelná pouze provozovatelem

Programovací funkce popsané v tomto oddílu mohou nastavit
pouze osoby, které znají tajné heslo. Nastavení se může pro-
vést na každém interním telefonu, ledaže by byl přes konfigu-
rační program ústředny nainstalován jeden programovací
aparát. Pak by se tato programování mohla provádět pouze
tímto programovacím aparátem.

Pokud je telefon, na němž programujete, nastaven jako aparát
s přímým přístupem na vnější linku, musíte, dříve než stisknete

první číslici, stisknout 2-krát tlačítko * (u IWV- a mnoha ISDN-
telefonů to není možné), takže uslyšíte interní oznamovací tón.
U systémových telefonů COMfort 1000, 1200 a 2000 místo toho
stisknete tlačítko vedle „interní“, u systémového telefonu
smar-tel-i (jen u COMmander Basic) tlačítko pod „interní hovor“.

Další pokyny týkající se programování naleznete v kapitole Pik-
togramy použité v příručce na straně 9 a kapitola Analogové T-
Net-Telefony na straně 10.

Ústředna umožňuje různá nastavení funkcí ve svém konfigu-
račním programu, např. na den, na noc, během dovolené nebo
třeba během polední pauzy. Celkem máte k dispozici šest
různých druhů nastavení. Tento počet může být v konfigu-
račním programu ústředny omezen. Přepínání z jedné konfigu-
race na druhou může být řízeno časově podle interních hodin
ústředny.

Na Vašem vlastním telefonu Vám ústředna nabízí následující
možnosti nastavení / kontroly:

� Ruční přepínání konfigurace; str. 38.

� Aktivace automatického přepínání konfigurace; str. 67.

� Provedení nastavení v závislosti na konfiguraci; str. 37.

� Kontrola momentálně nastavené konfigurace; str. 38.

Funkce označené šipkou pro den/noc N závisí na
konfiguraci.

Při výpadku proudu se ztratí nastavený čas. Automa-
tické přepínání se již pak neprovádí. Teprve po „seří-

zení“ hodin pomocí programovací funkce na str. 80 nebo
prostřednictvím odchozího externího hovoru se tyto funkce opět

aktivují (v konfiguračním programu ústředny se dá určit, aby
ústředna v tomto případě iniciovala hovor automaticky, třeba
sama se sebou).

Ústředna disponuje pamětí s daty o hovorech, v němž může být
uloženo 3000 souborů dat o hovorech chráněných před výpad-
kem proudu. Soubor dat o hovoru obsahuje následující infor-
mace:
� telefonní číslo účastníka, je-li přenášeno.
� vnější linku a MSN, kudy byl hovor veden.
� datum a čas začátku hovoru.
� dobu trvání hovoru, resp. dobu trvání volání u 

bezúspěšných hovorů.
� připadající jednotky a náklady poplatků.
� interního účastníka, který vedl rozhovor.
� interní skupinu, která příp. vedla rozhovor.
� druh hovoru: příchozí nebo odchozí, služební nebo sou-

kromý, úspěšný nebo bezúspěšný.
� číslo úlohy, pokud byl hovor iniciován přes číslo úlohy. (Pro 

čísla úloh musí být určen počet míst. Čísla pak může zákaz-
ník zadávat libovolně.)

Pomocí softwaru COMlist pro vyhodnocení dat o hovorech,
který je součástí dodávky, a počítače připojeného k ústředně
můžete tato data z ústředny vyčíst, spravovat je a vyhodnotit
(str. 84).

V případě, že data nevyhodnocujete na počítači, ale chcete je
přímo vytisknout, může být na sériové rpzhraní napojena
sériová tiskárna. Na té musí být nastaveny také parametry
sériového rozhraní (žádný protokol, 9600 baudů, 8 datových
bitů, 1 stop bit, žádný paritní bit). Mimo to při tom může být
nutná změna následujícího nastavení:

� Nastavení provozního režimu na sériovém rozhraní; str. 68.

Pokud chcete mít tiskárnu stále v provozu, aby data o právě
vedeném rozhovoru byla odesílána přímo na tiskárnu, pak musí
být sériové rozhraní nejprve nastaveno na provozní režim „kon-
tinuální tisk poplatků“.

Abyste v tomto provozním režimu mohli tiskárnu dočasně
vzdálit od sériového rozhraní, aniž byste ztratili data, nabízí
ústředna následující možnost:

� Příkaz Start/Stop pro kontinuální tisk poplatků; str. 69.

Chcete používat různé konfigurace ústředny (den, noc atd.)

N

Aktivace automatického přepínání konfigurace

b 7 O 80 S # Zapnout, resp. vypnout časově řízené přepínání
konfigurací

Tajné heslo 1: zapnout, 
0: vypnout

☞

Chcete zachytit a vyhodnotit data o hovoru
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Pokud mají být data o hovoru s nějakým určitým zákazníkem
vytisknuta pouze v případě potřeby, nabízí ústředna následující
možnost:

� Tisk dat o poplatcích a rozhovoru na pokyn; str. 69.

V tomto případě byste měli pro sériové rozhraní nastavit pro-
vozní režim „žádné speciální funkce“.

Ve výtisku jsou použity následující zkratky / značky:
* bez přenosu čísla.
Ax:yyy hovor přes vnější linku x a MSN yyy
TNxxx hovor účastníka xxx
K druh hovoru: příchozí.
G druh hovoru: odchozí.
D druh hovoru: služební.
P druh hovoru: soukromý.
V druh hovoru: bezúspěšný.
Gxxx hovor skupiny xxx
Pxxxxxx hovor pro úlohu xxxxxx
xxxmyys trvání xxx minut a yy vteřin
xxxxxe xxxxx jednotek
UML x přesměrování přes vnější linku x

UPD aktualizace softwaru
S0PR konfigurace přes ext. S0-port
Alarm poplašné volání
Dveře x hovor mezi vnější linkou a dveřní stanicí od dveří

x

Jestliže je pamět’ plná, umožníte záznam dalších hovorů tím, že
necháte automaticky přepisovat staré hovory (nastavení v kon-
figuračním programu ústředny) nebo využijete následující
funkce:

� Pamět’ s daty o hovorech zcela smazat; str. 69.

Aby se vytiskly všechny informace, musí být v konfigu-
račním programu ústředny nastavena šířka řádků

112 znaků. Pokud je nastavena menší šířka řádků, budou jed-
notlivé mezery vynechány.

Pokud chcete data o hovorech vyhodnotit za pomoci programu,
který jste sami sestavili, pak je nutné, aby sériové rozhraní bylo
nastaveno na provozní režim „tisk poplatků pomocí externích
programů“.

Počítač a tiskárna nesmí být na sériové rozhraní připojeny
současně. 

Při dodání je nastaven provozní režim „žádné speciální
funkce“. Ostatní možné provozní režimy jsou následující:

Volba přes PC-zařízení: Tímto můžete využít podporu
vytáčení prostřednictvím připojeného PC pro interního účast-
níka. Toto PC-zařízení musí být určeno v konfiguračním pro-
gramu ústředny. 

Kontinuální tisk poplatků: Tímto můžete data o hovorech
neustále, bezprostředně po provedeném rozhovoru posílat na
tiskárnu. Je k tomu zapotřebí příkazu Start/Stop.

Tisk poplatků pomocí externích programů: Tímto můžete za
pomoci vlastního sestaveného programu požadovat výstup
uložených dat přes sériové rozhraní (potřebný software není

součástí dodávky ústředny). Uložená data vystupují teprve
tehdy, když přes sériové rozhraní s tímto programem zadáte
určitý znak. Se znakem „$“ dosáhnete výstupu první řádky. Se
znakem „%“ dosáhnete výstupu další řádky. Po znaku „%“ nás-
leduje vždy výstup jedné řádky

Výstup protokolu D-kanálu v binárním kódu: Tímto ústředna
neustále produkuje v binárním kódu protokolová data posílaná
přes D-kanál či kanály (k servisním účelům).

Výstup protokolu D-kanálu v kódu ASCII: Tímto ústředna
přeměňuje protokolová data posílaná přes D-kanál či kanály do
kódu ASCII a nepřetržitě je vydává (k servisním účelům). Tím

☞

Nastavení provozního režimu na sériovém rozhraní

b 7 O 86 0 # Nastavit provozní režim „žádné speciální funkce“

Tajné 
heslo

nebo 1 Nastavit provozní režim „volba přes PC s ATD-příkazem“

nebo 2 Nastavit provozní režim „kontinuální tisk poplatků“

nebo 3 Nastavit provozní režim „tisk poplatků pomocí externích programů“

nebo 4 Nastavit provozní režim „výstup protokolu D-kanálu - ASCII“

nebo 5 Nastavit provozní režim „výstup protokolu D-kanálu binární“

nebo 6 Nastavit provozní režim „TAPI“
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vzniká možnost vyhodnocení protokolových dat pomocí ter-
minálového programu.

Rozhraní pro TAPI otevřeno (TAPI): Tímto můžete využít
funkční potenciál TAPI (TAPI=Telephony Application Pro-
gramming Interface) ústředny. Můžete takto s ústřednou komu-

nikovat prostřednictvím různých aplikací Windows, které
rozhraní TAPI využívají (např. pomocí usnadněné volby). Pod-
porovány jsou aplikace Windows 95/98/2000/Me a
Windows NT. Tento provozní režim je automaticky nastaven
ovladačem TAPI, jakmile je nastartována odpovídající aplikace.

Pokud jste pro sériové rozhraní ústředny nastavili provozní
režim „kontinuální tisk poplatků“, můžete zaznamenaná data o
hovorech posílat rovnou na připojenou sériovou tiskárnu.

Jakmile připojíte tiskárnu, zadejte příkaz ke startu. Od okamžiku
startu budou rozhovory vyprodukovaná data okamžitě vystupo-
vat přes tiskárnu. Pokud by bylo nutné tiskárnu dočasně odpojit
od sériového rozhraní, protože třeba právě chcete provést

nastavení na PC, zadejte, prosím, nejprve příkaz k ukončení -
stop. Rozhovory vedené po zadání příkazu k ukončení budou
uloženy a vydány teprve po dalším zadání příkazu ke startu. 

Jestliže ukončení výstupu dat neprovedete, musíte počítat s
tím, že data vyprodukovaná rozhovory, které mezitím budou
vedeny, se ve vytištěné sestavě neobjeví. 

Spojte sériovou tiskárnu jednoduše s ústřednou a zadejte
pokyn k výdeji dat. Data o poplatcích a hovorech, která jsou v
daném okamžiku v paměti dat o hovorech, začnou přes sériové
rozhraní vystupovat. Výstup dat může být rozdělen podle
interních účastníků anebo také podle služebních a soukromých
hovorů. 

Předpokladem pro tisk obou druhů hovorů (služební a
soukromé hovory) je, abyste je nechali ústřednou zaz-

namenávat. Konfiguračním programem ústředny totiž může být
omezen již záznam dat z důvodu úspory kapacity paměti

Příkaz Start / Stop pro kontinuální tisk poplatků

b 7 O 50 S # Zahájení, resp. ukončení tisku poplatků

Tajné heslo 1: začít, 0: ukončit

Tisk dat o poplatcích a rozhovoru na pokyn

b 7 O 51 n * 0 # Pokyn k tisku dat o všech hovorech účastníka.

Tajné 
heslo

Číslo interního 
účastníka 
(0: všichni)

nebo 1 Pokyn k tisku dat o všech služebních hovorech
účastníka.

nebo 2 Pokyn k tisku dat o všech soukromých hovorech
účastníka.

☞

Pamět’ s daty o hovorech zcela smazat

b 7 O 52 # Vymazat všechna data z paměti dat o hovorech

Tajné heslo
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Abyste mohli jednoduše a bez předchozího přemýšlení telefo-
novat přes toho právě nejvýhodnějšího provozovatele sítě,
nabízí Vám ústředna Least Cost Routing (str. 54). Abyste jej
mohli využít, musíte prostřednictvím počítačového programu
Soft-LCR easy1 provést řadu záznamů v ústředně, přičemž pro
Německo je Vám k dispozici automatický aktualizační servis (za
poplatek):
� Iniciování aktualizace LCR; str. 70.

Pokud určitý nákladový limit nechcete v žádném případě pře-
kročit, nabízí ústředna následující možnost:
� Zřízení poplatkových účtů; str. 71.

Jakmile jsou tyto jednotky spotřebovány, není již externí telefo-
nování z příslušného telefonu možné, dokud se aktivum
nezvýší, příp. dokud nebude stanoveno nové. Pro zjištění toho,
kolik jednotek ještě zbylo na jednotlivých účtech, nabízí
ústředna následující možnost:
� Kontrola stavu poplatkových účtů; str. 71.

V konfiguračním programu ústředny lze navíc nastavit, zda
instalované poplatkové účty mají platit pro veškeré hovory nebo
jen pro soukromé, obchodní nebo skupinové hovory (hovory,
které účastník vede jako „k odchozím hovorům“ přihlášený člen
skupiny). Při dodání platí pro služební a soukromé hovory. Aby
bylo možné sledovat výši poplatků na jednotlivých interních
telefonech, zaznamenávají se jednotky za každého účastníka
zvlášt’ (kontrola a vymazání je možné pomocí počítačového

programu COMtools; viz str. 83). Také bez počítače Vám
ústředna nabízí následující možnosti:

� Kontrola sumy poplatků; str. 71.

� Vymazání sumy poplatků; str. 71.

Jestliže se kontrola a následně mazání provádí pravidelně,
může se tato funkce začít používat jako počítadlo poplatků - za
den nebo za týden. Vymazání poplatků nemá vliv na data o
poplatcích v paměti pro data o hovorech.

V konfiguračním programu ústředny mohou být pro jednotlivé
účastníky zřízena oprávnění pro přístup na vnější linku (zvlášt’
pro služební a zvlášt’ pro soukromé hovory). Tato určují, které
druhy telefonních čísel může příslušný účastník volat (všechna
tuzemská i zahraniční čísla, jen tuzemská čísla nebo jen čísla
bez místní předvolby). Účastník může být dokonce limitován
pouze na interní hovory nebo přijímání externích hovorů.
Pomocí zakázaných čísel může být omezen přístup na vnější
linku, pomocí povolených čísel a zkrácené volby může být
takové omezení přístupu na vnější linku naproti tomu rozšířeno.
Tato čísla můžete změnit pomocí počítačového programu
COMtools (str. 83).

Aby mohla funkce „účet poplatků“ bezvadně pracovat,
potřebujete, aby Vaše ISDN-přípojka poskytovala

službu „přenos informace o poplatku v průběhu spojení
(AOCD)“. Se „zprostředkováním informace o poplatku na konci
hovoru (AOCE)“ může ústředna zjistit teprve po ukončení
hovoru, zda byl účet poplatků překročen. 

Abyste mohli používat Least Cost Routing (LCR), musíte
nejprve pomocí počítačového programu Soft-LCR easy provést
řadu záznamů v ústředně, přičemž pro Německo Vám je k di-
spozici aktualizační servis. Aktualizace může být nastartována
automaticky (nastavení v počítačovém programu Soft-LCR
easy1) nebo manuálně, např. prostřednictvím telefonu, jak je
popsáno zde.

Před zahájením vlastní aktualizace, jak je zde
popsáno, je nutné nejprve provést několik nastavení

přes počítač (viz str. 85).

Pokud ihned slyšíte obsazovací tón, může být např. obsazený
server. Zkuste to později ještě jednou.

Jestliže cca. 15 vteřin slyšíte volací tón a následně obsazovací
tón, znamená to, že server volání nepřijal, protože Vaše data
jsou již aktuální. Můžete si aktualizaci vymoci (např. protože jste
změnili počet poskytovatelů) tím, že během jedné hodiny inici-
ujete aktualizaci znovu.

Pokud po zvláštním tónu uslyšíte tón obsazovací místo tónu
potvrzovacího, aktualizace byla bez úspěchu přerušena (např.
kvůli poruše na serveru). Ústředna následně nemá žádná další
LCR data. LCR se automaticky vypne a opět se aktivuje teprve
po další úspěšné aktualizaci. 

Po úspěšné aktualizaci softwaru ústředny jsou případně se vy-
skytující LCR data vymazána. Neprovádějte proto aktualizaci
LCR bezprostředně před aktualizací softwaru ústředny. LCR se
po vymazání dat automaticky vypne a znovu se aktivuje teprve
po další úspěšné aktualizaci LCR. (Další upozornění naleznete
na str. 85.)

Můžete provést maximálně 5 pokusů o aktualizaci za den.

Aktualizace je zpoplatněná. Dokud je server obsazen nebo
nepřijímá hovor (např. kvůli již aktuálním datům), žádné náklady
Vám nevznikají.

Chcete omezit poplatky (nákladové středisko)

☞

Iniciování aktualizace LCR

b 7 O 53 # f f f Provést
aktualizaci LCR

Tajné 
heslo

Volací tón (ústředna vytváří 
telefonické spojení k serveru; 
cca. 2 vteřiny)

Zvláštní tón přerušovaně pulzující 
(spojení se serverem navázáno; 
cca. 16 vteřin pro 8 poskytovatelů)

Potvrzovací 
tón (aktuali-
zace 
úspěšná)

1 mimo Německo se používá počítačový program Soft-LCR 

☞
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Jestliže v žádném případě nechcete překročit určitý limit
poplatků, máte s poplatkovým účtem možnost, stanovit pro
každý telefon omezenou zásobu poplatkových jednotek.

Při dodání je poplatkové konto každého účastníka nastaveno
na 9999 a tím pádem na neomezeno. Pokud tedy chcete, aby
byl účet omezen, a tím se také projevil jeho účinek, musíte
nejprve nastavit účet na hodnotu mezi 0000 a 9998. Následně

můžete účet v určitých časových odstupech nastavit znovu či ho
zvýšit o hodnoty mezi 0000 a 9998, aby se uživateli telefonu
dále připsaly ušetřené jednotky. Suma aktuálních a přibylých
jednotek však nesmí překročit 9998 jednotek.

Poplatkové účty mohou být spravovány také pomocí
počítačového softwaru COMtools (str. 83).

Zřízení poplatkových účtů

b 7 O 74 n * e # Stanovit stav účtu na určitý
počet (0...9998) jednotek

Tajné 
heslo

Číslo interního 
účastníka Počet jednotek

nebo 9999 Stanovit stav účtu na „neomezen“
Neomezen

b 7 O 73 n * e # Zvýšit stav účtu o určitý počet (0...9998)
jednotek

Tajné 
heslo

Číslo interního 
účastníka

Počet jed-
notek

☞

Kontrola stavu poplatkových účtů

b 7 O 72 n # f Zkontrolovat stav poplatkových
účtů jednotlivých účastníků

Tajné 
heslo

Číslo interního 
účastníka

Výstup stavu účtu po číslicích, nás-
ledně potvrzovací tón (Příklad B: 
str. 10)

Kontrola sumy poplatků

b 7 O 71 n # f Zkontrolovat stav sumy poplatků
u jednotlivých účastníků

Tajné 
heslo

Číslo interního 
účastníka

Výstup sumy poplatků po číslicích, 
následně potvrzovací tón (Příklad B: 
str. 10)

Vymazání sumy poplatků

b 7 O 70 n # Vymazat sumy poplatků u jednotlivých účastníků

Tajné heslo
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Pro případ, že by se v budově, resp. v blízkosti interního tele-
fonu nikdo nenacházel, nabízí ústředna následující možnost:

� Při zvonění u dveří spojit dveře s externí přípojkou (externí 
lékárenské zapojení); str. 72.

Pokud bylo zvonění u dveří přes konfigurační program ústředny
aktivováno také pro záznamník, může být, v případě, že se
nikdo nehlásí, spojen s dveřní stanicí také (interní lékárenské
zapojení).

Pokud je pro tlačítko zvonku zapnuto externí lékárenské zapo-
jení, dojde při stisknutí příslušného tlačítka zvonku k volání
externí přípojky (např. Vašeho mobilu). Jakmile volaný zvedne
sluchátko, vytvoří se mezi ním a dveřní stanicí externí spojení.

První krok při programování zahrnuje přiřazení tlačítka zvonku
nějaké externí přípojce. Za tímto účelem musí být externí tele-
fonní číslo uloženo ve zkrácené volbě. 

Druhým krokem při programování je zapnutí nebo vypnutí
lékárenského zapojení pro tlačítko zvonku. Nastavení zkrácené
volby zůstane při vypnutí zachováno.

Nastavení cíle spojení závisí na konfiguraci.

Tato funkce je podmíněna použitím dveřního/
spínacího modulu (netvoří součást dodávky).

Tlačítka zvonku na modulové zásuvce B mají čísla 1 a 2.
Tlačítka zvonku na modulové zásuvce C (pouze COMpact 4410
USB) mají čísla 3 a 4.

Aby bylo možné si rytmy zvonění ústředny trochu znázornit ,
nabízí ústředna následující možnost:

� Zkušební poslech rytmů zvonění u interních, externích 
hovorů a poplašného volání; str. 61.

Aby bylo možné rozlišit externí příchozí hovory s různými tele-
fonními čísly (např. 1. MSN: soukromé, 2. MSN: služební),
nabízí ústředna následující možnost:

� Změna rytmu zvonění pro externí příchozí hovory; str. 73.

Při dodání je pro každé číslo nastaveno 1 x dlouze.

ISDN-telefony často podporují jen vlastní rytmy zvo-
nění, ale ne rytmy zvonění ústředny.

U systémového telefonu COMfort 1000, 1200 a 2000 platí rytmy
zvonění, které lze nastavit na telefonu samotném.

U systémového telefonu smar-tel-i (jen u COMmander Basic)
neplatí rytmy nastavitelné na telefonu, nýbrž rytmy ústředny.

Chcete být vždy dostupní také pro návštěvníky u dveří

Při zvonění u dveří spojit dveře s externí přípojkou (externí lékárenské zapojení)

b 7 O 84 K k # Zadat cíl spojení externího
lékárenského zapojení

Tajné 
heslo

Číslo tlačítka 
zvonku, 0: všechna

Číslo zkrácené volby (soukromá a 
100-místná nejsou možná)

b 7 O 85 K S # Zapnout, resp. vypnout externí lékárenské zapojení

Tajné 
heslo

Číslo tlačítka 
zvonku, 0: všechna

1: zapnou
t, 
0: vypnou
t

N
☞

Chcete rozlišit rytmy zvonění u externího volání

☞
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K bezpečnostním funkcím ústředny patří například přednostní
spojení nouzového volání (nouzové volání má přednost), které
se dá zapnout pomocí konfiguračního programu ústředny. To
způsobí, že při volbě zkrácené volby nouzového volání nebo při
poplašném volání externímu účastníkovi poskytne ústředna k
dispozici vnější linku v každém případě. Pokud jsou všechny
linky obsazeny, pak bude právě probíhající hovor v zájmu spo-
jení nouzového volání přerušen. Telefonní čísla můžete do
zkrácené volby zaznamenávat pomocí počítačového softwaru
COMtools (str. 83) tvořícího součást dodávky. Pokud pro tento
účel nemáte počítač k dispozici, nabízí ústředna následující
možnost:

� Zadání čísel do paměti pro krátkou volbu nouzového volání; 
str. 74.

Pokud chcete, aby se z telefonu dalo rychle a bezpečně volat
jedno telefonní číslo, nabízí ústředna následující možnost:

� Nastavení baby volání/senior volání; str. 62.

Pokud má být místnost akusticky sledována, z vnitřku či zvenčí,
nabízí ústředna následující možnost: 

� Iniciování sledování místnosti na interním telefonu; str. 63.

Pokud byla Vaše ústředna opatřena dveřním a spínacím modu-
lem a vstup pro alarm je na ústředně také osazen, mohou se
poplašné funkce začít využívat. K tomu patří aktivace signálu
sirény a/nebo kontrolek (přes spínací relé) a také opakované
poplašné volání až čtyř účastníků poplachu (interních a
externích). Účastníkům poplachu se po zvednutí sluchátka
přehraje vzkaz ústředny (jen COMpact 4410 USB a
COMmander Basic). Abyste tento vzkaz mohli uložit, nabízí
ústředna kromě stažení přes počítač ještě následující možnost:

� Namluvení vzkazu poplachu telefonem a provedení 
zkušebního poslechu (jen COMpact 4410 USB a 
COMmander Basic); str. 75.

Konfigurace poplašných funkcí se provádí pomocí konfigu-
račního programu ústředny. Následně nabízí ústředna následu-
jící možnosti aktivace poplachu:

� Aktivace poplachu z interního telefonu; str. 74.

� Aktivace poplachu z externího telefonu; str. 75.

Průběh poplachu:

� Iniciace poplachu na vstupu spínače (kontakt uzavřen déle 
než ˝ vteřinu).

� Průběh nastavitelné doby zpoždění poplachu (0-99 vteřin).
� Jednorázové spuštění sirény (na 1-99 vteřin) a/nebo kon-

trolky (na 1-99 minut).
� Současně začíná první kolo poplachu (poplašné volání 

účastníkům poplachu):
-Volání prvního účastníka poplachu - cca. 60 vteřin dlouhý. 

Interní účastníci poplachu jsou voláni se zvláštním rytmem 
zvonění (u ISDN-telefonů závisí na telefonu).

- Po zvednutí sluchátka se v ústředně opakovaně přehrává 
text vzkazu (jen COMpact 4410 USB a COMmander Basic; 
str. 75) (u COMpact 2206 USB místo toho slyšíte signální 
tón). Volaný musí poplašné volání během 60 vteřin potvrdit 
tím, že zvolí MFV-číslici 0 (str. 34).

- Jestliže volaný poplašné volání nepotvrdí, bude několik 
vteřin po ukončení volání volán další účastník poplachu 
atd.

� Jakmile byli voláni všichni účastníci poplachu, aniž by byl 
poplach potvrzen, celý průběh poplachu se po nastavitelné 
době čekání (0-99 vteřin) může opakovat (nastavit lze 1-10 
kol - opakování).

� Poplach je předčasně ukončen (včetně sirény a kontrolky), 
jakmile jeden z účastníků poplach potvrdí. Pokud byl popla-
chový vstup nastaven na „jednu aktivaci“, je následně inak-
tivní. Byl-li poplachový vstup nastaven na „opakovanou 
aktivaci“, zůstává nadále aktivní a poplach může být spuštěn 
znovu.

Změna rytmu zvonění pro externí příchozí hovory

b 7 O 98 M * 0 # Nastavit rytmus zvonění „1 x dlouze“

Tajné 
heslo

Telefonní číslo, resp. MSN/
DDI vlastní přípojky (bez 
místní předvolby)

nebo 1 Nastavit rytmus zvonění „3 x krátce“

nebo Ü Nastavit zvláštní rytmus zvonění „1...6“

Chcete používat bezpečnostní funkce
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Jako nouzová čísla ve zkrácené volbě ukládejte taková čísla, k
jejichž volbě má být oprávněn každý účastník, vyjma těch, kteří
nemají přístup na vnější linku. Oprávnění k volbě těchto tele-
fonních čísel je zahrnuto v každém oprávnění pro přístup na
vnější linku.

K uložení do této paměti se nabízejí např. nouzová telefonní
čísla jako hasiči a policie. Nouzová telefonní čísla 110 a 112
jsou již při dodání uložena pod čísly 8110 a 8112.

Abyste v nouzové situaci nemuseli dlouho přemýšlet, můžete
telefonní čísla uložená v paměti pro zkrácenou volbu nouzo-
vého volání sloučit také s dvou- nebo trojmístnými čísly (10-59;
100-599), tedy např. s číslem 110 (pomocí konfiguračního pro-
gramu ústředny).

Čísla 110 a 112 jsou již při dodání spojena s čísly 8110 a 8112,
tzn. když na Vašem telefonu zvolíte číslo 110, ústředna auto-
maticky zvolí zkrácenou volbu 8110 (číslo pro přístup na vnější

linku 0 + externí telefonní číslo 110). Předností je, že i osoby
bez zkušenosti s ústřednou a čísly pro přístup na vnější linku
mohou tato čísla bez problémů zvolit.

Celkem můžete uložit 10 čísel nouzového volání. Můžete si
vybrat z čísel od 8110 do 8199. Pokud při programování telefo-
nem zkusíte zadat více než 10 čísel, uslyšíte obsazovací tón.

Jestliže máte k dispozici počítač, můžete čísla do paměti zkrá-
cené volby uložit také pomocí počítačového softwaru COMtools
(str. 83), který je součástí dodávky.

Je-li v konfiguračním programu aktivováno upřednost-
nění nouzových volání (nouzové volání má přednost),

jsou ostatní spojení při volání nouzového čísla zkrácené volby
přerušena (přerušení hovoru), jestliže není k dispozici žádný B-
kanál. Proto zde neukládejte žádná „všeobecná“ čísla zkrácené
volby.

Pokud byla Vaše ústředna opatřena dveřním a spínacím modu-
lem a vstup pro alarm je na ústředně také osazen, můžete jej
aktivovat či inaktivovat z externího telefonu. Pokud poplachový
vstup aktivujete pouze na jednorázový poplach, po spuštění se
automaticky inaktivuje. Jestliže chcete, aby poplach zůstal
aktivován i po spuštění, musíte jej nastavit na „opakovanou akti-
vaci“. (Při dodání je poplachový kontakt inaktivní.)

Zadání čísel do paměti pro krátkou volbu nouzového volání

b 7 O 32 r # Zadat telefonní číslo do paměti pro zkrá-
cenou volbu

Tajné 
heslo

Číslo zkrácené 
volby

Max. 20-místné telefonní 
číslo (bez čísla pro přístup na 
vnější linku!)

b 7 O 32 # Telefonní číslo z paměti pro zkrácenou volbu vymazat

Tajné 
heslo

Číslo zkrácené 
volby

☞

Aktivace poplachu z interního telefonu

b 7 O 691 # Aktivovat poplachový vstup na jednorázový poplach

Tajné 
heslo

nebo 692 Aktivovat poplachový vstup na opakovaný poplach

nebo 690 Poplachový vstup inaktivovat
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Pokud byla Vaše ústředna opatřena dveřním a spínacím modu-
lem a vstup pro alarm je na ústředně také osazen, můžete jej
aktivovat či inaktivovat z externího telefonu.

Potřebujete analogový MFV-telefon, ISDN-telefon s MFV-
signalizací nebo MFV-vysílač. Kromě toho musí být ústředna
pomocí konfiguračního programu patřičně nastavena. V konfi-
guračním programu ústředny byla nastavena MSN/DDI pro dál-
kové zapínání a programování a externí heslo. Musíte je znát.

Pokud jste, jak je zde popsáno, zavolali ústřednu a správně
zadali heslo, uslyšíte externí potvrzovací tón. Nyní použijte stej-

né programovací číslice jako z interního telefonu (podle hesla).
Následně opět uslyšíte externí potvrzovací tón. 

Pokud příliš dlouho vyčkáváte se zadáním kódu a nebo
zadáte chybný kód, uslyšíte obsazovací tón. V tako-

vém případě zavěste a začněte znovu od začátku.

Pokud byla Vaše ústředna opatřena dveřním a spínacím modu-
lem a vstup pro alarm je na ústředně také osazen, můžete pro
volání účastníkům poplachu uložit poplachový vzkaz.

Při namluvení se stávající vzkaz přepíše. I když po volbě
442# zavěsíte, předchozí zpráva se smaže. Zazna-
menávaný text může být dlouhý až 16 vteřin
(COMmander Basic: 15 vteřin). Po této době se záznam auto-
maticky zastaví a Vy uslyšíte potvrzovací tón. Při použití
kratšího textu můžete záznam předčasně zastavit zavěšením
sluchátka nebo stisknutím tlačítka #.

Vzkaz se namluví přímo přes sluchátko interního telefonu.

Máte však také možnost uložit poplachový vzkaz pomocí
počítačového softwaru COMtools jako wav-soubor.

Text vzkazu by mohl obsahovat například tyto údaje:

� Jméno a adresu provozovatele ústředny;

� Důvod spuštění poplachu;

� Informaci o tom, jak se poplach potvrdí (volba číslice 0 
během 60 vteřin na analogovém MFV-telefonu, ISDN-tele-
fonu s MFV-signalizací nebo MFV-vysílačem).

Aktivace poplachu z externího telefonu

b M f 7 W f Iniciování externího programování

Externí 
telefon

MSN/DDI pro dálkové 
zapnutí a progra-
mování

Tón (1 s) Dále jen s 
MFV 

Externí 
heslo

Externí potvrzovací tón 
(1 s trvající tón)

691 # f Aktivace poplachového vstupu pro jednorázový poplach

Externí potvrzovací tón 
(1 s trvající tón)

nebo 692 Aktivace poplachového vstupu pro opakovaný poplach

nebo 690 Inaktivace poplachového vstupu

☞

Namluvení vzkazu poplachu telefonem a provedení zkušebního poslechu (jen COMpact 4410 USB a 
COMmander Basic)

b 7 O 442 # f * g # Namluvit poplachový vzkaz a
uložit

Tajné 
heslo

Slyšíte potvr-
zovací tón

Spustit záz-
nam

Namluvte 
žádaný text

Zastavit záz-
nam

b 7 O 466 # f # Zkušební poslech uloženého poplachového vzkazu

Tajné 
heslo Slyšíte vzkaz Stop
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COMpact 4410 USB: Jestliže jste v ústředně uložili
také vlastní melodii při čekání, trvání jejího přehrání se

uložením vzkazu může eventuelně zkrátit (viz kapitola Uložení
interní melodie při čekání do paměti ústředny (jen COMpact
4410 USB a COMmander Basic) na straně 76).

Ústředna COMpact 2206 USB poplachový vzkaz neumožňuje.
V případě poplašného volání místo toho uslyšíte signální tón. 

Při přepojení nebo zpětném dotazu je účastníkovi čekajícímu v
pozadí přehrána melodie při čekání, dle volby může být pře-
kryta vzkazem.

Melodie při čekání je uložena v ústředně (interní melodie při
čekání) nebo je jako externí melodie při čekání stahována přes
audio-vstup (u COMmander Basic jen po rozšíření o dveřní/
spínací modul). 

Ústředny COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB disponují
výběrem ze 7 interních melodií při čekání.

Ústředny COMpact 4410 USB a COMmander Basic Vám nabí-
zejí následující možnost:

� Uložení interní melodie při čekání do paměti ústředny (jen 
COMpact 4410 USB a COMmander Basic); str. 76.

Ústředny COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB disponují
uloženou kombinací melodie při čekání a vzkazu. Ústředna
COMmander Basic Vám nabízí následující možnost:

� Naluvení melodie při čekání - vzkazu telefonem a uložení; 
str. 77.

Abyste melodii při čekání překryli vzkazem, nabízí Vám
ústředna následující možnosti:

� Natavení / namíchání melodie při čekání a vzkazu; str. 77.

� Stanovení délky pauz mezi jednotlivými vzkazy; str. 79.

Pro pozdější posouzení nabízí ústředna následující možnost:

� Zkušební poslech melodie při čekání a vzkazů; str. 78.

Zde popsané funkce melodie při čekání můžete pro-
vést také pomocí počítače.

Pomocí této funkce se stávající interní melodie při čekání
(neplatí to pro 7 pevných interních melodií ústředny
COMpact 4410 USB) přímo přepisuje. I když po volbě 43#
zavěsíte, předchozí melodie při čekání se smaže. Zazna-
menávaná melodie může být dlouhá až 2 minuty
(COMpact 4410 USB: 128 vteřin). Po uplynutí této doby se záz-
nam automaticky zastaví a Vy uslyšíte potvrzovací tón.
Použijete-li kratší hudební sekvenci, můžete záznam před-
časně zastavit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka #.

Stažení melodie musí probíhat přes audio-vstup (u
COMmander Basic jen po rozšíření o dveřní / spínací modul).

COMpact 4410 USB: jestliže chcete vzkaz (poplach a/
nebo „text před hlášením“) uložit v ústředně, doba pro

přehrání melodie při čekání se tím zkrátí, resp. pokud jste již
vzkaz uložili, nemáte již pro melodii při čekání k dispozici plných
128 vteřin. U „textu před hlášením“ se ztrácí 48 vteřin trvání
melodie (24 vteřin mluveného slova), u poplachového vzkazu
32 vteřin trvání nelodie (16 vteřin mluveného slova). Pro melodii
při čekání tak zbývá 48 vteřin.

V případě ústředny COMpact 2206 USB je možné uložení indi-
viduání melodie při čekání.

Při přehrávání externí melodie při čekání nebo melodie, kterou
jste si sami uložili, je nutné dbát na povinnost zaplacení
poplatků, které se na takovéto hudební kusy mohou vztahovat.
Zde se, prosím, informujte u příslušné společnosti.

☞

Chcete změnit melodii při čekání/vzkaz

☞

Uložení interní melodie při čekání do paměti ústředny (jen COMpact 4410 USB a COMmander Basic)

b 7 O 43 # f * e # Melodii při čekání
nahrát a uložit

Tajné 
heslo

Slyšíte několik 
krátkých tónů a, jak-
mile je pamět’ vyma-
zána, potvrzovací tón

Stiskněte tlačítko s hvězdičkou, 
abyste záznam spustili a zároveň 
zapněte hudební přehrávač.

Zastavit záz-
nam

☞
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Při namluvení se stávající vzkaz přímo přepíše. I když po volbě
441# zavěsíte, předchozí zpráva se smaže. Zazna-
menávaný text může být dlouhý až 8 vteřin. Po 8 vteřinách se
záznam automaticky zastaví a Vy uslyšíte potvrzovací tón. Při
použití kratšího textu můžete záznam předčasně zastavit
zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka # .

Vzkaz se namluví přímo přes sluchátko interního telefonu.

Máte však také možnost uložit vzkaz melodie při čekání pomocí
počítačového softwaru COMtools jako wav-soubor.

COMpact 4410 USB resp. COMpact 2206 USB: Při
nastavení „interní melodie při čekání (se vzkazem

nebo bez)“ musí být následně zvolena také interní melodie při
čekání (kapitola Navolení a poslech interní melodie při čekání
(jen COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB) na straně 78).

Namluvení melodie při čekání - vzkazu telefonem a uložení

b 7 O 441 # f * g # Melodii při čekání - vzkaz
namluvit a uložit

Tajné 
heslo

Slyšíte potvr-
zovací tón

Spustit zá-
znam

Namluvte 
žádaný text

Zastavit zá-
znam

Nastavení / namíchání melodie při čekání a vzkazu

b 7 O 45 0 # Vypnout melodii při čekání a vzkaz

Tajné heslo

nebo 1 Zapnout vzkaz (bez melodie při čekání)

nebo 2 Zapnout interní melodii při čekání (bez vzkazu)

nebo 3 Zapnout interní melodii při čekání spolu se vzkazem

nebo 4 Zapnout externí melodii při čekání (bez vzkazu)

nebo 5 Zapnout externí melodii při čekání spolu se vzkazem

☞
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Interní melodie při čekání uložené v ústředně (včetně
dodaného wav-souboru) nepodléhají GEMA.

COMpact 4410 USB resp. COMpact 2206 USB:
Pokud chcete provést zkušební poslech “interní melo-

die při čekání (se vzkazem nebo bez)“, musíte ji nejdříve zvolit
(kapitola Navolení a poslech interní melodie při čekání (pouze

COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB) na straně 78).

Navolení a poslech interní melodie při čekání (jen COMpact 4410 USB a COMpact 2206 USB)

b 7 O 49 0 # f # Zvolit a vyslechnout vlastní nahrávku nebo dodaný
wav-soubor

(jen COMpact 4410 USB)
Tajné 
heslo

Slyšíte 
melodii Stop

nebo 1 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„American Patrol“

nebo 2 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„Carmen“

nebo 3 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„Pro Elišku“

nebo 4 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„Entertainer“

nebo 5 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„Menuet od L. Boccheriniho“

nebo 6 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„Menuet od G. Ph. Telemanna“

nebo 7 Jako interní melodii při čekání zvolit a vyslechnout
„Menuet od Pucciniho“

☞

Zkušební poslech melodie při čekání a vzkazů

b 7 O 46 1 # f # Provést zkušební poslech vzkazu (bez melodie při
čekání)

Tajné 
heslo

Slyšíte melo-
dii / vzkaz Stop

nebo 2 Provést zkušební poslech interní melodie při čekání
(bez vzkazu)

nebo 3 Provést zkušební poslech interní melodie při čekání
spolu se vzkazem

nebo 4 Provést zkušební poslech externí melodie při čekání
(bez vzkazu)

nebo 5 Provést zkušební poslech externí melodie při čekání
spolu se vzkazem

☞
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Pokud užijete vzkazu melodie při čekání, můžete pomocí této
funkce určit, v jakých časových sekvencích se bude vzkaz opa-
kovat.

Pomocí konfiguračního programu lze v ústředně pro jednotlivá
MSN aktivovat funkci „text před hlášením“. Jestliže pak volaný
nezvedne sluchátko hned při prvních tónech zvonění (během 5-
15 vteřin), převezme hovor nejprve ústředna (externímu vola-
jícímu se již započítávají poplatky). Externímu volajícímu je
přehrán uvítací text (např. s informacemi k podniku), zatímco
telefony beze změny dále vyzvánějí. Jakmile jeden z volaných

zvedne sluchátko, je spojen s externím volajícím. Abyste text
tohoto vzkazu mohli uložit, nabízí ústředna kromě stažení přes
počítač (str. 83) následující možnost:

� Namluvení a uložení uvítacího textu telefonem (jen COM-
pact 4410 USB a COMmander Basic); str. 79.

Při namluvení se stávající vzkaz přímo přepíše. I když po volbě
443# zavěsíte, předchozí zpráva se smaže. Zazna-
menávaný text může být dlouhý až 24 vteřin. Po 24 vteřinách se
záznam automaticky zastaví a Vy uslyšíte potvrzovací tón. Při
použití kratšího textu můžete záznam předčasně zastavit
zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka # . Vzkaz se
namluví přímo přes sluchátko interního telefonu. Máte však
také možnost uložit „text před hlášením“ pomocí počítačového
softwaru COMtools jako wav-soubor.

COMpact 4410 USB: Jestliže jste v ústředně uložili
také vlastní melodii při čekání, trvání jejího přehrání se

uložením vzkazu může eventuelně zkrátit (viz kapitola Uložení
interní melodie při čekání do paměti ústředny (jen COMpact
4410 USB a COMmander Basic) na straně 76).

Ústředna COMpact 2206 USB „text před hlášením“
neumožňuje. 

Stanovení délky pauz mezi jednotlivými vzkazy

b 7 O 471 s # Nastavit délku pauz pro melodii při čekání od 0 do 30
vteřin

Tajné 
heslo Délka pauzy 0-30 vteřin

Externí příchozí hovory chcete přijímat automaticky s „textem před hlášením“ 
(jen COMpact 4410 USB a COMmander Basic)

Namluvení a uložení uvítacího textu telefonem (jen COMpact 4410 USB a COMmander Basic)

b 7 O 443 # f * g # Namluvit a uložit uvítací text „text
před hlášením“

Tajné 
heslo

Slyšíte 
potvrzo-
vací tón

Spustit zá-
znam

Namluvte 
žádaný text.

Zastavit zá-
znam

b 7 O 467 # f # Provést zkušební poslech uloženého uvítacího textu

Tajné 
heslo Slyšíte vzkaz Stop

☞
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Pro funkce buzení a přepínání konfigurace vyžaduje Vaše
ústředna aktuální čas. Při výpadku proudu se čas ztratí.
Veškerá automatická přepínání se již pak neprovádějí. Teprve
po „seřízení“ hodin pomocí této programovací funkce nebo
prostřednictvím odchozího externího hovoru se tyto funkce opět

aktivují (v konfiguračním programu ústředny se dá určit, aby
ústředna v tomto případě iniciovala hovor automaticky, třeba
sama se sebou).

Pokud chcete zaparkovat externí hovor na základní přípojce
(externím S0-portu) a následně jej opět odparkovat pomocí
paralelně připojeného ISDN-zařízení (nebo obráceně), budete
možná potřebovat kódové číslo (viz kapitola Zaparkování
externího hovoru na vnější lince (jen u základní přípojky) na
straně 24). Pomocí tohoto naprogramování zajistíte, aby
ústředna parkovala hovory na sběrnici vždy s kódovými čísly.

Chcete nastavit datum a čas

b 7 O 750 U # Nastavit přesný čas

Tajné heslo 4-místný čas:
00-23 (hodiny) und 00-59 (minuty)

b 7 O 751 D # Nastavit datum

Tajné heslo 6-místné datum: 
01-31 (den), 01-12 (měsíc), 00-99 (rok)

Chcete parkovat hovory s kódovými čísly

b 7 O 88 C # Zadat kódová čísla

Tajné heslo 2 kódová čísla

b 7 O 88 00 # Vymazat kódová čísla

Tajné heslo
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Na CD tvořícím součást dodávky se kromě jiného nacházejí
různé počítačové programy pro obsluhu ústředny. Pomocí pro-
gramu COMtools můžete aktivovat jednotlivé počítačové pro-
gramy pro správu doby buzení, poplatkových účtů, zkrácené
volby a zvláštních čísel a melodie při čekání. Počítačový pro-
gram COMlist slouží ke správě a vyhodnocování Vašich dat
uložených v paměti pro data o hovorech. V počítačovém pro-
gramu Soft-LCR easy1 jsou spravována data potřebná pro
Least Cost Routing.

Data zpracovávaná pomocí počítačových programů
COMtools můžete chránit uživatelským heslem (heslo

se nejprve musí v konfiguračním programu nastavit). Zásah,
kupříkladu do poplatkových účtů, pak není bez znalosti hesla
možný. Pro vyčtení dat o hovoru s programem COMlist je uživa-
telské heslo nezbytně nutné.

Abyste dodaný software mohli používat, musí existovat spojení
mezi Vaším počítačem a ústřednou. K tomuto účelu přicházejí
v úvahu tři možnosti. Buď je počítač spojen s ústřednou přímo
přes sériové rozhraní (obr. 1 a obr. 2) nebo přes USB-rozhraní
(obr. 5) anebo CAPI 2.0-kompatibilní ISDN-karta (obr. 3 a obr.
4) instalovaná v počítači, resp. systémový telefon spojený s
počítačem přes USB rozhraní (obr. 6; COMfort 1200/2000) je v
provozu jako interní účastník ústředny. V závislosti na tom, jaké
spojení bylo na Vašem počítači nainstalováno, musíte dbát nás-
ledujícího.

Spojení přes sériové rozhraní (V.24)
V počítačovém programu musí být pod rozhraním nastaven
V.24-COM-port počítače (COM 1 až 4), na který je připojena
ústředna. Pokud by se během probíhajícího transferu vyskytly
nějaké problémy, příčinou mohou být vadné kabelové spoje.
Obrat’te se na servisního technika ústředny.

Spojení přes rozhraní USB
V počítačovém programu musí být pod rozhraním nastaveno
„USB“. Při instalaci potřebných ovladačů vyhledejte radu v
přiložené CAPI/TAPI-příručce.

Spojení přes počítačovou ISDN-kartu
V počítačovém programu musí být pod rozhraním nastavena
„ISDN-karta (CAPI 2.0)“. Na interním S0-portu, na němž je při-
pojena počítačová ISDN-karta, musí být povoleno progra-
mování. Kromě toho musí být příslušný účastník nastaven jako
„počítačová ISDN-karta“. Pokud byste měli s počítačovou
ISDN-kartou problémy, přečtěte si, prosím, příslušnou doku-
mentaci nebo se informujte přímo u výrobce počítačové ISDN-
karty, zda podporuje CAPI 2.0. Obstarejte si vždy nejnovější ov-
ladač s podporou CAPI 2.0. Výrobci Vám často nabízejí
možnost stáhnout si nové ovladače přes internet nebo vlastní
mailbox. 
Pokud by se během probíhajícího transferu vyskytly nějaké pro-
blémy, příčinou mohou být vadné kabelové spoje. Obrat’te se
na servisního technika ústředny.

Spojení přes COMfort 1200 nebo 2000
V počítačovém programu musí být pod rozhraním nastaveno
„USB“. Při instalaci potřebných ovladačů vyhledejte radu v
příručce k telefonu.

U

U

1. mimo Německo se používá počítačový program Soft-LCR 

☞

Možnosti spojení mezi počítačem a ústřednou

Obr. 1: Připojení přes sériové rozhraní (COM-
pact 2206/4410 USB)

O

I

Obr. 2: Připojení přes sériové rozhraní 
(COMmander Basic)
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� Vložte CD (Auerswald Mega Disk) do CD-ROM-mechaniky.

� Pokud se automaticky nespustí Setup, proveďte, prosím,
povel „Start...Provést“ v liště s povely.

Klikněte na „Prohledat“.

� Otevřete příslušnou CD-ROM-mechaniku. V hlavním se-
znamu zvolte dvojitým kliknutím aplikaci „Setup“.
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Obr. 3: Počítačová 
ISDN-karta na interním 
S0-portu

Obr. 4: 
Počítačová ISDN-karta na interním 
S0-portu (COMpact 2206/4410 USB)

Obr. 5: Připojení
USB-rozhraní
(COMpact 2206/4410 USB)
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Obr. 6: COMfort 2000 
na interním S0-portu

Instalace softwaru



Instalace a obsluha doprovodného softwaru 83

� Následně klikněte na „OK“.

� Následujte pokyny na obrazovce. Programy naleznete pod
softwarem pro příslušné zařízení.

Minimální požadavky na počítač
� PC s procesorem Intel Pentium 166 nebo kompatibilním 

Windows 95/98/Me/2000/XP nebo Windows NT 4.0 (od 
Service Pack 3), v případě použití USB-rozhraní jen 
Windows 98/Me/2000/XP

� Pracovní pamět’ RAM 
pro Windows 95/98/Me: 32 MB, doporučeno 64 MB;
pro Windows 2000/XP/NT: 64 MB, doporučeno 128 MB

� CD-ROM mechanika

� Myš nebo kompatibilní ukazovací kurzorové zařízení
� SVGA-grafická karta s rozlišením 800*600 (dopor.) 

a 256 barvami (8 Bit), doporučeno 32768 barev (15 Bit)
� Místo na pevném disku, které počítačový program po 

instalaci zabere:
pro COMtools: 13 MB, pro COMlist: 19 MB a pro Soft-LCR 
easy: 20 MB

� USB-rozhraní (pokud se používá ) podle specifikace USB 
1.1

Pomocí programu COMtools můžete spouštět jednotlivé pro-
gramy pro obsluhu ústředny. Na výběr máte:

� editor zkrácené volby (telefonní seznam), jehož pomocí 
můžete zadávat následně popsaná čísla zkrácené volby a 
zvláštní čísla, 

� program pro správu doby buzení (viz kapitola Chcete využít 
funkce ústředny pro buzení na straně 56),

� program pro správu poplatkových účtů, jehož pomocí 
můžete kontrolovat také sumy poplatků vzniklé u jednot-
livých účastníků (viz kapitola Chcete omezit poplatky (kon-
trolá nákladů) na straně 70) und

� program pro stažení interní melodie při čekání, „textu před 
hlášením“ a interních vzkazů (wav-soubor) do ústředny, k 
nastavení hlasitosti a jiných funkcí melodie při čekání.

Stažení a uložení dat
Pomocí příslušného programu nejprve z ústředny natáhněte
data, která jsou k dispozici. U programů týkajících se tele-
fonního seznamu, doby buzení a poplatkových účtů obdržíte
seznam interních účastníků. Tento soubor vzniklý při stažení
dat pak můžete dále zpracovávat.

Jakmile jste soubor zpracovali, musíte data uložit do ústředny.
Následně můžete uložit soubor.

Popis čísel zkrácené volby
Abyste často volená čísla nemuseli zadávat pokaždé znovu,
můžete je uložit pod 4-místnými čísly zkrácené volby, která se
navolí místo čísla 0 pro přístup na vnější linku + externího tele-
fonního čísla. Ústředna pak zvolí číslo pro přístup na vnější
linku a uložené telefonní číslo automaticky.

Pokud bylo konfiguračním programem ústředny u jednotlivých
účastníků aktivováno oprávnění pro zkrácenou volbu, mohou
tito volit všechna uložená čísla zkrácené volby, aniž by měli
oprávnění k přístupu na vnější linku.

Čísla zkrácené volby vztahující se k účastníkům (sou-
kromá): Na jednoho účastníka lze až dvacet 20-místných tele-
fonních čísel uložit pod čísly zkrácené volby 8200-8219. Tato
telefonní čísla mohou být zvolena pouze na tom telefonu, pro
který byla naprogramována. Znamená to tedy, že soukromé
číslo zkrácené volby musíte naprogramovat pro ten telefon, na
němž toto číslo budete chtít použít.

Nouzová čísla zkrácené volby: K uložení do této paměti se
nabízejí např. nouzová telefonní čísla jako hasiči a policie. Aby
uživatel v nouzové situaci nemusel dlouho přemýšlet, může
telefonní čísla uložená v paměti pro zkrácenou volbu nouzo-
vého volání sloučit také s dvou- nebo trojmístnými čísly (10-59;
100-599), tedy např. s číslem 110 (pomocí konfiguračního pro-
gramu ústředny).

Čísla 110 a 112 jsou již při dodání spojena s čísly 8110 a 8112,
tzn. když na Vašem telefonu zvolíte číslo 110, ústředna auto-
maticky zvolí zkrácenou volbu 8110 (číslo pro přístup na vnější
linku 0 + externí telefonní číslo 110). Předností je, že i osoby
bez zkušenosti s ústřednou a čísly pro přístup na vnější linku
mohou tato čísla bez problémů zvolit.

Celkem můžete uložit maximálně deset až 20-místných čísel
nouzového volání. Můžete si přitom vybrat z čísel od 8110 do
8199. 

Je-li v konfiguračním programu aktivováno upřednost-
nění nouzových volání (nouzové volání má přednost),

jsou ostatní spojení při volání nouzového čísla zkrácené volby
přerušena (přerušení hovoru), jestliže není k dispozici žádný B-
kanál. Proto zde neukládejte žádná „všeobecná“ čísla zkrácené
volby.

Dlouhá (100-místná) čísla zkrácené volby: Pod čísly zkrá-
cené volby 8100-8109 může být uloženo až deset zpráv. Kromě
až 20-místného telefonního čísla může být uložen také menší
text, třeba za účelem odeslání zprávy na pager (např. SCALL,
D2-Message). Vyvolejte nápovědu (Pomoc...Pomocná témata),
abyste se dozvěděli, které znaky jsou možné.

Společná (obecná) čísla zkrácené volby: Pod čísly zkrácené
volby 8600-8999 lze uložit čtyřista až 20-místných telefonních
čísel. Tato čísla může s příslušným oprávněním k přístupu na
vnější linku používat každý účastník.

Telefonní čísla mobilních telefonů, s nimiž by mělo být
proveditelné Call Through (str. 35), musí být zanesena

v programu COMtools jako Všeobecná čísla zkrácené volby
s oprávněním Call Through. Příslušné telefonní číslo musí

Obslužné funkce s COMtools

☞

☞
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mobil přenášet. Pro jednotlivé mobilní telefony lze v programu
COMtools nastavit, zda mají být podrobeny kontrole zaká-
zaných čísel.

Popis zvláštních čísel
Zakázaná čísla: Abyste omezili oprávnění účastníků / skupin k
přístupu na vnější linku, můžete zadat dvacet až 10-místných
zakázaných čísel. Tato zakázaná čísla mohou být konfigu-
račním programem ústředny aktivována pro jednotlivé účast-
níky/skupiny. Obecně se blokují telefonní čísla začínající urči-
tou číselnou kombinací, která by vzhledem k vysokým tarifům
neměla být přístupná pro každého účastníka, např. čísla 0190 .
Prvních 4 až 5 číslic zpravidla označuje telefonní službu, která
je příčinou takových vysokých poplatků. 

Uvědomte si, prosím, že budou zablokována všechna čísla
začínající těmito číslicemi. Pokud byste např. zadali pouze „0“,
měli byste tím pádem zablokovány veškeré meziměstské
hovory. 

Povolená čísla: Abyste oprávnění účastníků/skupin k přístupu
na vnější linku rozšířili, můžete zadat dvacet až 10-místných
povolených čísel. Tato povolená čísla mohou být konfiguračním
programem ústředny aktivována pro jednotlivé účastníky/sku-
piny. Můžete zde např. zadat předvolbu „0130“ pro účastníka,
který by ji jinak z důvodu chybějícího oprávnění ke vstupu na
vnější linku nemohl zvolit. 

Protože povolená čísla mají vyšší prioritu než čísla zakázaná,
můžete zakázaná čísla nebo část z nich opět povolit (např. čísla
0180 zakázat a čísla 0180 6 povolit).

Uvědomte si, prosím, že povolena budou všechna telefonní
čísla začínající zde zadanými číslicemi. Pokud byste tedy zadali
pouze „0“, povolili byste tím všechny meziměstské hovory.

VIP-čísla: Pokud má být telefon i přes zapojení „blokace
příchozích hovorů“ pro volání určitých osob přístupný, musí být
čísla jejich telefonů zadána do tzv. VIP-seznamu. Tento pro
všechny účastníky platný VIP-seznam pak může každý uživatel
dle potřeby aktivovat či inaktivovat na vlastním telefonu
(str. 53). Předpokladem pro to, aby ústředna volajícího poznala,
je, že volající povolí přenos svého telefonního čísla. Můžete
zadat dvacet až 20-místných telefonních čísel.

Čísla Robinsonů: Jestliže určité telefony nemají být některými
osobami v žádném případě volány, musí být externí telefonní
čísla těchto osob zanesena do seznamu Robinsonů. Tento pro
všechny účastníky platný seznam Robinsonů pak může každý
uživatel dle potřeby aktivovat či inaktivovat na vlastním telefonu
(S. 54). Předpokladem pro to, aby ústředna volajícího poznala,
je, že volající povolí přenos svého telefonního čísla. Můžete
zadat deset až 20-místných telefonních čísel. Pro skupiny lze
seznam Robinsonů aktivovat pomocí konfiguračního programu
ústředny. 

Počítačový program COMlist Vám slouží ke správě a vyhodno-
cení Vašich dat uložených v paměti ústředny. Za tímto účelem
jsou data z ústředny sbírána do databáze a uložena na pevném
disku. Kapacita databáze je omezena pouze velikostí Vašeho
pevného disku. 

Aktualizace dat o hovorech
Abyste Vaši databázi mohli aktualizovat, zvolte si v menu „Sou-
bor...Stáhnout z ústředny“. Uložení probíhá po vyčtení dat z
ústředny automaticky. Již existující data jsou při tomto procesu
rozpoznána a nejsou do databáze znovu vpisována. Kdykoliv
tedy můžete stahovat data z ústředny, aniž byste zápisy v
databázi měli dvojmo. Následně můžete obsah paměti pro data
o hovorech kompletně smazat pomocí volby „Zpraco-
vat...Hovory v ústředně smazat“, abyste tak vytvořili místo pro
nové hovory.
Pomocí volby „Filtr...Označit všechna data o hovorech“ si
můžete prohlédnout všechna data uložená v databázi. Jestliže
nechcete zrušit všechna data, můžete pomocí volby „Zpraco-
vat...Staré hovory v databázi smazat“ smazat nejstarší hovory
až do určitého časového bodu.

Popis filtrů
Pokud si data vyčtená z paměti pro data o hovorech nechcete
prohlédnout, resp. je nechcete vytisknout všechna najednou,
můžete je filtrovat dle následujících kritérií:

� Kolonky, které nechcete zobrazit;
� Doba a přesný čas hovoru, doba trvání hovoru;
� Interní účastníci / skupiny účastnící se hovoru (zvolíte si je 

ze „seznamu účastníků / skupin“, který můžete zpraco-
vávat);

� Druh hovoru;
� S0-port (vnější linka), přes který byl hovor veden
� Úloha, jestliže byly externí hovory iniciovány s číslem úlohy.
� Volaná telefonní čísla (ze „seznamu kontaktů“, který byl 

uložen například jako soubor krátké volby a který jste zpra-
covali) nebo poskytovatel (zvolíte si jej ze „seznamu posky-
tovatelů“, který můžete zpracovávat).

Abyste volbu s ohledem na tyto vlastnosti provedli rychle,
můžete použít základní filtr. Jestliže ale chcete data o hovorech
filtrovat pokaždé podle stejných kritérií, doporučujeme sestavit
jeden či více profilových filtrů, které pak budou moci být použity
u každého souboru. Pomocí rychlého filtru můžete získat určité
interní účastníky a doby hovoru, přičemž stačí dvakrát kliknout
na myš. Filtrovaná data lze nejen vytisknout, nýbrž také uložit
do nějakého textového souboru pro další zpracování pomocí
jiných programů. Nefiltrovaná data jsou po vyčtení dat z
ústředny uložena automaticky.

Abyste mohli jednoduše a bez předchozího přemýšlení telefo-
novat přes toho právě nejvýhodnějšího provozovatele sítě,
nabízí Vám ústředna automatický Least Cost Routing (str. 54).
Abyste jej mohli využít, musíte prostřednictvím počítačového
programu Soft-LCR easy1 provést řadu záznamů v ústředně,
přičemž pro Německo je Vám k dispozici automatický aktuali-
zační servis:

Aktualizace LCR se Soft-LCR easy
Dříve, než ústředna bude moci vybrat pro Vás finančně
nejvýhodnějšího poskytovatele sítě (provider), musí být nasta-
vena funkce Least Cost Routing (LCR) a provedena aktualizace
tarifních dat.

Vyhodnocení dat o hovorech s programem COMlist 

Least Cost Routing-Software Soft-LCR easy
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Nejprve nastavte výběr účastníků, kteří mají automatický Least
Cost Routing používat (str. 54).

Nyní spust’te počítačový program Soft-LCR easy a klikněte na
„Nové“. Pod „Nastavení“ otevřete kartu „Aktualizace“. Zde,
prosím, zadejte počet poskytovatelů, jejichž tarifní data chcete
stáhnout ze serveru. Aktualizace je zpoplatněná. Výše nákladů
se řídí počtem zvolených poskytovatelů a při osmi poskytova-
telích dosahuje cca. 49 centů (v závislosti na tarifu Vašeho pro-
vozovatele sítě). 

Abyste se již později nemuseli starat o aktuálnost tarifních dat,
můžete místo toho zvolit automatickou aktualizaci (např. týdně
nebo měsíčně).

Jakmile jste provedli všechna nastavení, uložte data do
ústředny a proveďte aktualizaci. Následně se aktivuje Least
Cost Routing.

Pod heslem „Výběr“ otevřete kartu „Poskytovatel“. Zobrazí se
Vám seznam dostupných poskytovatelů, momentálně
používaní poskytovatelé jsou označeni. Seznam můžete zpra-
covávat také z hlediska preferovaných nebo nežádoucích
poskytovatelů. Uložte tato nastavení do ústředny. Při další
aktualizaci budou zohledněna. 

Jako alternativu k automatické aktualizaci můžete zvolit aktu-
alizaci manuání, kterou spustíte buď přes počítač (uložení v
ústředně s následnou aktualizací LCR) nebo telefonem
(str. 70).

Pokud byla aktualizace bez úspěchu přerušena (např.
kvůli poruše serveru), nemá už ústředna následně

žádná LCR-data. 
I po úspěšné aktualizaci softwaru ústředny jsou existující LCR-
data vymazána. (Neprovádějte proto aktualizaci LCR bez-
prostředně před aktualizací softwaru ústředny.) 
LCR se po vymazání dat automaticky odpojí a teprve po další
úspěšné aktualizaci LCR se opět aktivuje. 
Tato aktualizace se spouští automaticky a v případě nepřijetí
serverem je opakovaným pokusem ústředny vynucena.
(Výjimka: Pokud jste v počítačovém programu Soft-LCR easy
nastavili „Manuální aktualizace, ne automatická“, musíte spustit
aktualizaci ručně.) 
Pokud máte aktuální LCR-data již před aktualizací softwaru
ústředny, můžete je z ústředny také pomocí počítačového pro-
gramu Soft-LCR easy natáhnout a v návaznosti na aktualizaci
opět uložit v ústředně. 

Pokud server hovor nepřijal, protože Vaše data jsou již aktuální,
můžete si aktualizaci vymoci (např. protože jste změnili počet
poskytovatelů) tím, že během hodiny znovu spustíte aktualizaci.

Můžete provést maximálně 5 pokusů o aktualizaci za den.

Aktualizace je zpoplatněná. Dokud je server obsazený nebo
hovor nepřijme (např. kvůli tomu, že data jsou již aktuální),
nevznikají Vám žádné náklady.

Pokud jste u Vašeho provozovatele sítě požádali a doručování
informace o poplatku (AOCD nebo AOCE), budou povoleny
pouze hovory s těmi poskytovateli, kteří tuto službu poskytují.
Pokud byste chtěli telefonovat také prostřednictvím jiných
poskytovatelů, musíte nechat doručování informace o poplatku
u Vašeho provozovatele sítě opět odpojit. 

Při výpadku proudu se čas ztratí. Automatická aktualizace se již
pak neprovádí. Teprve po „seřízení“ hodin pomocí této progra-
movací funkce na str. 80 nebo prostřednictvím odchozího
externího hovoru se tyto funkce opět aktivují (v konfiguračním
programu ústředny se dá určit, aby ústředna v tomto případě
iniciovala hovor automaticky, třeba sama se sebou).

Soft-LCR easy je k dispozici pouze pro provoz v Německu.

☞
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Servisní funkce, pomoc pøi poruchách

Kryt smí otevírat pouze servisní technik1. Instalační
práce na otevřeném zařízení a servisní práce s

tlačítky uvnitř zařízení může provádět pouze servisní tech-
nik.

Poněvadž při odpovídajícím oprávnění lze zapnout přesměro-
vání hovorů z kteréhokoliv telefonu, existuje nebezpečí, že se
na ně zapomene. Za pomoci obou následujících iniciačních
funkcí vymažete nastavení představující odchylku od původně
plánovaného rozdělení hovorů. Uvědomte si však, že tímto
způsobem můžete vymazat také nastavení, která potom bude
nutné provést znovu.

Iniciování nastavení telefonu
Tato funkce vymaže všechna na telefonu aktivovaná účastnická
přesměrování, Follow-me, zpětné hovory, rezervace vnějších
linek, baby-volání a blokování příchozích hovorů.

Iniciování nastavení externích čísel
Tato funkce vymaže všechna přesměrování MSN/DDI.

Pokud chcete, aby Váš specializovaný prodejce dodatečně
změnil konfiguraci ústředny, není potřeba, aby servisní technik
chodil až do domu (za předpokladu, že se změna týká pouze
softwaru).

Funkce dálkové programování umožňuje servisnímu techni-
kovi, aby za pomoci odpovídajících přístrojů přečetl, resp.
naprogramoval konfigurační data v ústředně v průběhu
externího telefonického spojení. Samozřejmě, že k tomu potře-
buje Váš souhlas. Tzn., že teprvé poté, co k tomu volbou
určitých číslic udělíte souhlas, může servisní technik jednorá-
zově provést čtení na dálku, resp. dálkové programování. 

Průběh dálkového programování
� Servisní technik Vám po telefonu osvětlí, jaký zásah chce

provést v konfiguračních datech ústředny.

� Pokud jste se zásahem servisního technika srozuměni,
požádá Vás tento, abyste na interním telefonu ústředny zvo-

lili číselnou kombinaci 99 nebo F 99, jejíž pomocí
zadáváte ústředně povolení k dálkovému programování,
resp. čtení. Následujte pokyny servisního technika.

Jestliže servisní technik vyčte data nejdříve pouze z ústředny,
při zpětném natažení dat je nutné tuto proceduru opakovat.

e
1. Servisní technici jsou osoby, které mají vhodné technické vzdělání (např.

odborníci vyučení v oboru elektro). Musí mít potřebné zkušenosti s pracemi v
oblasti údržby. Servisní technici si dále musí být vědomi nebezpečí, jemuž se
při výkonu těchto prací vystavují, a rizika, která jim nebo ostatním hrozí, musí
umět co nejvíce zmírnit.

Resetování nastavení (iniciování)

b 7 Q 04 #
Příslušný telefon Veřejné heslo

b 7 O 05 #
Tajné heslo

Kontaktování servisního technika a podnět ke změně konfigurace
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Aktualizace softwaru ústředny by mohla být zapotřebí, resp.
měla by smysl tehdy, nastanou-li funkční problémy nebo budou
nabídnuty nové vlastnosti. Zeptejte se svého prodejce, zda by
aktualizace byla řešením Vašeho problému nebo se sami infor-
mujte o novinkách v oblasti softwaru ústředny – na domovské
stránce firmy Auerswald na internetu.

Aktualizace se spouští pomocí programovací číselné kombi-
nace. Ústředna pak automaticky vytvoří spojení se serverem,
aby si z něj mohla převzít aktuální software, přičemž data o
hovorech i konfigurace zůstanou zachovány. Následně Vás
ústředna ještě jednou zavolá, aby Vás informovala o úspěchu či
neúspěchu.

Nehledě na poplatky za telefonické spojení, samotná aktuali-
zace je bezplatná.

Pokud po zpětném hovoru ústředny budete mít místo
potvrzovacího tónu tón obsazovací, znamená to, že

aktualizace se nepovedla. V takovém případě musíte celou pro-
ceduru opakovat ještě jednou.

Trvá-li tato procedura méně než 60 vteřin, Vy však přesto
slyšíte potvrzovací tón, znamená to,že software Vaší ústředny
již dosahoval nejnovější úrovně. 

Když po volbě kombinace 06 # slyšíte obsazovací tón místo
tónu volacího, resp. potvrzovacího, znamená to, že přípojka je
obsazena. Zavěste sluchátko a zkuste to později znovu.

Měli byste aktualizaci spustit pouze tehdy, když je ústředna v
klidové fázi (tedy ne v době, kdy se přepojují hovory), protože
jinak ústředna všechny hovory automaticky přeruší.

Po úspěšné aktualizaci softwaru ústředny může dojít k vyma-
zání všech LCR dat. Neprovádějte proto aktualizaci LCR bez-
prostředně před aktualizací softwaru ústředny. LCR se po vy-
mazání dat automaticky odpojí a aktivuje se teprve po další
úspěšné aktualizaci LCR. (Další informace naleznete na
str. 85.)

Číslo verze softwaru ústředny lze zkontrolovat pomocí připoje-
ného systémového telefonu (COMfort 1000, 1200 nebo 2000),
přes systémový displej SD-420 (speciální příslušenství) nebo,
jak je zde popsáno, na libovolném interním telefonu.

Číslo verze se skládá ze dvou číslic a jednoho písmena (např.
1.2b) a na telefonu je znázorněno pomocí čtyř číslic: 

� 1. číslice: místo před desetinnou čárkou;

� 2. číslice: místo po desetinné čárce; 

� 3. a 4. číslice: písmeno, např. a=01, b=02,..., z=26)

Provedení automatické aktualizace softwaru ústředny

b f 7 O f 06 # f f a Spustit
aktualizaciInterní 

ozna-
movací 
tón

Tajné 
heslo

Potvrzovací 
tón

Volací tón (Ústředna vytvoří telefo-
nické spojení se serverem.)

Potvrzovací 
tón

� c b f a Následně vyčkat potvrzení

5-6 minut počkat (ústředna si nechá ze ser-
veru doručit aktuální software.)

Telefon zvoní (až 
60 vteřin)  Potvrzovací 

tón  

☞

Kontrola verze mikroprogramového vybavení

b 7 Q 56 # f Kontrola 
mikroprogramové 
verze telefonem

Veřejné heslo Výstup po číslicích (viz také Příklad B: str. 10), následně potvrzovací 
tón
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Připojení analogových zařízení
Jestliže chcete připojit nějaký další přístroj nebo do zásuvky
zapojit přístroj jiný, např. telefon místo faxového přístroje,
obrat’te se, prosím, na svého specializovaného prodejce, příp.
toho, kdo Vám ústřednu instaloval. Pokud chcete připojit jiné
telefony na již existující a konfigurované analogové přípojky
(např. IWV-telefon vyměnit za nový MFV-telefon), dbejte při tom
následujícího: Analogové účastnické přípojky umožňují připo-
jení většiny analogových zařízení (telefonů, faxových přístrojů,
záznamníků, modemů) s impulzní nebo vícefrekvenční volbou.
Přístroje s vícefrekvenční volbou musí mít tlačítko FLASH
(zvané také signální tlačítko R).

Připojovací zástrčky telefonů nebo kombinovaných faxových
přístrojů se vsunou do zdířek označených „F“, zástrčky ostat-
ních přístrojů do zdířek označených „N“.

Po zasunutí nového telefonu zdvihněte sluchátko, zvolte 7 a
zavěste.Tím ústředna pozná, s jakou volbou Váš telefon pra-
cuje.

Pokud se u nového telefonu jedná o přístroj s vícefrekvenční
volbou, zkontrolujte, zda je nastaveno tlačítko Flash jako takové
a flash-čas nastavte co nejkratší (viz Příručka k telefonu). Ná-
sledně proveďte popsané programování. Vzápětí zná ústředna
přesný flash-čas Vašeho telefonu. Je to velmi důležité například
při přepojování. Analogové telefony, které provádějí různé
funkce pomocí funkčního tlačítka nebo přes menu T-Net, při
tom používají dlouhý flash (300 ms). Většinou je na telefonu k
dispozici jedno tlačítko Flash navíc. Nastavte jej rovněž na
300 ms a proveďte s ním následující programování.

Flash-čas

Připojení ISDN zařízení
Jestliže chcete připojit nějaký další přístroj, obrat’te se, prosím,
na svého specializovaného prodejce, příp. servisního technika
Vaší ústředny. Pokud byla na interním S0-portu položena
S0-sběrnice, je sice k dispozici více zdířek pro připojení než
přístrojů, ale pro nový přístroj potřebujete nové interní telefonní
číslo. V konfiguračním programu ústředny se s ním musí
počítat.

Počet přístrojů, které lze na S0-portu provozovat, je kromě toho
omezen. Můžete tedy připojit až osm ISDN-zařízení (doporuču-
jeme 2 přístroje), max. čtyři z nich bez vlastního napětí (týká se
to také většiny ISDN-telefonů).

Pokud chcete nějaký přístroj vyměnit za jiný (např. telefon za
telefon nebo počítačovou ISDN-kartu za jinou počítačovou
ISDN-kartu), musíte také zde dbát toho, aby napětí z ústředny
odebíraly maximálně čtyři přístroje na jeden S0-port. U všech
těchto přístrojů by se mělo jednat o schválená Euro ISDN-zaří-
zení, aby bylo zaručeno bezpečné fungování.

Kabel pro připojení ISDN-zařízení může být maximálně 10 m
dlouhý. Je opatřen „westernovou“ zástrčkou, kterou, jak vidíte
na obr. 7, zastrčíte do ISDN jednotky pro připojení (ISDN-
Anschluss-Einheit IAE). (Pokud byste chtěli „westernovou“
zástrčku z IAE opět vytáhnout, musíte současně tlačit na kabel,
abyste ji uvolnili.) U ISDN-přístrojů s vlastním napětím pak
vytvoříte spojení s 230 V-sítí.

Následně musíte interní telefonní čísla zanesená v předchozím
přístroji jako MSN zadat jako MSN v novém přístroji (viz
Příručka k telefonu).

Chraňte kryt ústředny před špínou, prachem a stříkající vodou.
Pokud je nutné čištění, otřete kryt lehce navlhlým hadříkem

nebo použijte antistatickou utěrku. Bezpodmínečně, prosím,
dbejte na to, aby do přístroje nevnikla vlhkost.

Na základě velkého rozsahu funkcí ústředny se může stát, že
díky špatné obsluze bude spuštěna nějaká nechtěná funkce
nebo že při programování stisknete jiná tlačítka a sputíte funkci,
jejíž účinek neznáte. 

Nebo třeba přesně nevíte, jaká oprávnění jednotlivé telefony
mají, poněvadž mohla být konfiguračním programem ústředny
omezena. 

Připojení přídavných telefonů

b 7 Q 55 F F #
Příslušný 

MFV-telefon
Veřejné 
heslo

dvakrát stisknout 
tlačítko FLASH

Obr. 7: Připojit

Čištění krytu
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Někdy vyjde najevo, že zdánlivé chyby ústředny vlastně souvi-
sejí s poruchami telefonů (vypnutý zvonek atd.), s výpadkem
proudu nebo poruchou NTBA.

Následující kapitoly by Vám měly pomoci, abyste menší nesrov-
nalosti vypátrali sami. Pokud zde žádné řešení nenaleznete,
obrat’te se, prosím, na svého specializovaného prodejce, příp.
servisního technika Vaší ústředny.

Neslyšíte očekávaný tón
Různé tóny ve sluchátku Vám naznačují různé provozní stavy,
v nichž se ústředna nachází (viz kapitola Provedení zkušebního
poslechu interních tónů na straně 59).

Nacházíte-li se v režimu programování, uslyšíte např. potvrzo-
vací tón naznačující, že bylo zadáno platné heslo nebo že bylo
dokončeno programování. 

Interní oznamovací tón po zvednutí sluchátka nebo po stisknutí
tlačítka Flash, resp. tlačítka pro zpětný dotaz Vám naproti tomu
signalizuje, že nyní můžete začít s volbou čísla. 

Pokud slyšíte jiný tón, než jak je popsáno v procesu obsluhy,
většinou to poukazuje na chybnou obsluhu nebo na chybějící
oprávnění. Následující kapitoly demonstrují příklady těchto
situací.

Po zvednutí sluchátka neslyšíte oznamovací tón
� Pokud se problém vyskytuje pouze u jednotlivých interních tele-

fonů, zkontrolujte vedení mezi telefonem a zásuvkou, resp. telefon
samotný.

� Pokud se problém vyskytuje pouze u jednotlivých interních tele-
fonů, je možné, že konfiguračním programem nebyla definována
žádná interní telefonní čísla.

� Pokud se problém vyskytuje pouze u jednotlivých interních tele-
fonů, je možné, že tyto byly pomocí konfiguračního programu
ústředny nastaveny jako dveřní stanice. V takovém případě jste po
zvednutí sluchátka okamžitě spojeni s dveřmi.

� Pokud se tento problém vyskytuje pouze u jednoho interního ISDN-
telefonu, je možné, že v telefonu nebylo žádné interní telefonní
číslo zadáno jako 1. MSN. Napravte to a dbejte na to, že toto MSN
musí telefon doručovat také ústředně (viz Příručka k telefonu).

� Asi na 5 vteřin odpojte telefon od ústředny a 230 V zdroje napětí
(vytáhněte zástrčku). Pokud je tím problém odstraněn, měl telefon
poruchu.

� Vyskytuje-li se tento problém u všech interních telefonů, zkontrolu-
jte, zda se nejedná o výpadek proudu, resp., zda je zástrčka
ústředny v zásuvce.

	 Vyskytuje-li se tento problém u všech interních telefonů, oddělte
ústřednu asi na 5 vteřin od 230-V-zdroje napětí (vytáhnout
zástrčku). Slyšíte-li následně opět oznamovací tón, měla ústředna
poruchu. Pokud stále není slyšet žádný oznamovací tón, obrat’te
se, prosím, na specializovaného prodejce, resp. servisního tech-
nika Vaší ústředny.

Na přímé vnější lince slyšíte po zvednutí sluchátka interní 
oznamovací tón
� Ústředna neví, s jakým druhem volby Váš telefon pracuje. Zvolte 7

a zavěste sluchátko.

Na přímé vnější lince slyšíte po zvednutí sluchátka 
obsazovací tón
� Všechny dostupné vnější linky jsou obsazeny.

Po zvednutí sluchátka slyšíte pulzující tón (zvláštní 
oznamovací tón)
� Je možné, že pro příslušný telefon bylo nastaveno účastnické přes-

měrování. Vypněte jej, pokud si jej nepřejete (viz str. 40).

� Je možné, že pro příslušný telefon bylo nastaveno blokování
příchozích hovorů. Vypněte jej, pokud si jej nepřejete (viz str. 53).

� Zkontrolujte, zda pamět’ dat o hovorech nepřekračuje 80% a
případně ji vymažte (viz str. 69).

� Zkontrolujte, zda byl změněn druh oznamovacího tónu a tuto
změnu vrat’te zpět, pokud si ji nepřejete (viz str. 60).

Po zvednutí sluchátka slyšíten cca. 2 vteřiny pulzující tón 
(zvláštní oznamovací tón)
� Pro příslušný telefon bylo nastaveno baby-volání. Vypněte jej,

pokud si jej nepřejete (viz str. 62).

Po „přihlášení“ do skupiny slyšíte pulzující tón (zvláštní 
oznamovací tón)
� Pro příslušnou skupinu bylo nastaveno skupinové přesměrování.

Vypněte jej, pokud si jej nepřejete (viz str. 44).

Po zvednutí sluchátka slyšíte praskání, resp. přerušování 
oznamovacího tónu
� Jestliže se jedná o analogový telefon, je možné, že bylo pomocí

konfiguračního programu ústředny nastaveno „co nejrychlejší
doručení informace o poplatcích“. Při zvednutí sluchátka pak slyšíte
poplatkové impulzy za poslední hovor (zvláště, jednalo-li se o delší
meziměstský hovor). Jestliže však Váš telefon poplatky vůbec
nemůže zobrazit, je nastavování zbytečné. 

� Zkontrolujte, zda není defektní připojení sluchátka.

Nelze telefonovat
Nejdůležitějším předpokladem pro telefonování je, abyste
slyšeli oznamovací tón. Pokud to tak není, pomůže Vám dále
předcházející kapitola.

Pokud na Vašem telefonu nelze provést externí volbu, dle
možnosti zkontrolujte, zda se tento problém vyskytuje také na
jiných telefonech, resp. zda lze provést volbu jiného externího
čísla. 

Nelze provést externí volbu
� Vyskytuje-li se tento problém pouze u jednotlivých interních tele-

fonů, je možné, že pro tyto telefony nebylo zadáno oprávnění k
přístupu na vnější linku nutné pro externí hovory (konfigurační pro-
gram ústředny).

� Vyskytuje-li se tento problém pouze u jednotlivých interních tele-
fonů, zkontrolujte, zda byl pro tyto telefony zřízen poplatkový účet a
zda není prázdný (viz str. 55).

� Vyskytuje-li se tento problém pouze u aparátu s přímým přístupem
na vnější linku, je možné, že ústředna neví, s jakým druhem volby
připojený telefon pracuje. Vyžaduje to změnu pomocí konfigu-
račního programu ústředny.

� Zkontrolujte, zda je ústředna stále napojena na ISDN (NTBA, resp.
externí S0-sběrnici).

� Odpojte ústřednu na cca. 5 vteřin od 230 V zdroje napětí (vytáhněte
zástrčku). Pokud je tím problém odstraněn, měla ústředna poruchu.

� Oddělte NTBA cca. na 5 vteřin od 230 V zdroje napětí (vytáhněte
zástrčku) a přerušte spojení s vnější linkou (vytáhněte TAE-
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zástrčku). Pokud následně můžete opět realizovat externí hovory,
znamená to, že NTBA mělo poruchu. Jestliže porucha i nadále pře-
trvává, můžete pomocí přímého připojení jediného ISDN-telefonu k
NTBA funkci NTBA přezkoumat (u přípojky ústředny se musí jednat
o ISDN-telefon vhodný pro provoz na přípojce ústředny). Pokud ani
pak nelze telefonovat, informujte servisní službu.

Zkrácená volba nefunguje, externí volby fungují
� Je možné, že pod zvolenou zkrácenou volbou není uloženo žádné

telefonní číslo nebo že bylo omylem naprogramováno také číslo pro
přístup na vnější linku. Zadejte číslo znovu. (viz str. 55).

Nelze telefonovat na externím S0-portu 
� Pokud ihned po zvednutí sluchátka slyšíte obsazovací tón, je

možné, že jsou oba užívací kanály interního S0-portu obsazeny.
Zkuste to později ještě jednou.

� Zkontrolujte, zda u jednotlivých ISDN-telefonů bylo jedno z
interních účastnických čísel zaneseno jako 1. MSN a příp. to
napravte. Dávejte pozor na to, aby telefon toto MSN přenášel také
na ústřednu (viz Návod k obsluze telefonu).

� Příslušný telefon odpojte cca. na 5 vteřin od ústředny a event. od
230 V zdroje napětí (vytáhněte zástrčku). Pokud tím byl problém
odstraněn, měl telefon poruchu.

� Oddělte ústřednu cca. na 5 vteřin od 230 V zdroje napětí (vytáhněte
zástrčku). Pokud tím byl problém odstraněn, měla poruchu
ústředna nebo telefon.

Na telefon se nelze dovolat
Ujistěte se, že na Váš telefon se skutečně nelze dovolat, tak, že
iniciujete hovor třeba z nějakého jiného interního telefonu.

Interní a externí příchozí hovory nefungují
� Je možné, že pro příslušný telefon bylo aktivováno účastnické pře-

směrování. Vypněte jej, pokud si jej nepřejete (viz str. 40).

� Je možné, že pro příslušný telefon bylo aktivováno blokování
příchozích hovorů. Vypněte jej, pokud si jej nepřejete (viz str. 53).

� Odpojte příslušný telefon cca. na 5 vteřin od ústředny a event. od
23 V zdroje napětí (vytáhněte zástrčku). Pokud tím byl problém
odstraněn, měl telefon poruchu.

� Nechte překontrolovat, zda má zvonek telefonu poruchu nebo je
vypnutý.

� Oddělte ústřednu cca. na 5 vteřin od 23 zdroje napětí (vytáhněte
zástrčku). Pokud tím byl problém odstraněn, měla poruchu
ústředna nebo telefon.

Příchozí hovory z externích telefonů nelze přijímat, z 
interních však ano
� Je možné, že pro Vaše externí telefonní číslo bylo nastaveno pře-

pojení MSN/DDI. Vypněte jej, pokud si jej nepřejete.

� Pokud bylo konfiguračním programem ústředny pro příslušný tele-
fon zrušeno zvonění pro vnější linku, nejsou externí příchozí hovory
možné.

� Pokud pro příslušný telefon nebylo konfiguračním programem
ústředny zadáno (částečné) oprávnění pro přístup na vnější linku v
případě služebních hovorů, nejsou možné žádné externí příchozí
hovory, nemohou však být iniciovány ani žádné externí odchozí
hovory. 

� Zkontrolujte, zda je ústředna stále připojena k ISDN (NTBA, resp.
externí S0-sběrnice).

� Odpojte ústřednu na cca. 5 vteřin od 230 V zdroje napětí (vytáhněte
zástrčku). Pokud je tím problém odstraněn, měla ústředna poruchu.

� Oddělte NTBA cca. na 5 vteřin od 230 V zdroje napětí (vytáhněte
zástrčku) a přerušte spojení s vnější linkou (vytáhněte TAE-
zástrčku). Pokud následně můžete opět realizovat externí hovory,
znamená to, že NTBA mělo poruchu. Jestliže porucha i nadále pře-
trvává, můžete pomocí přímého připojení jediného ISDN-telefonu k
NTBA funkci NTBA přezkoumat (u přípojky ústředny se musí jednat
o ISDN-telefon vhodný pro provoz na přípojce ústředny). Pokud ani
pak nelze telefonovat, informujte servisní službu.

Hovory přes skupinové číslo nefungují
� Abyste dostávali příchozí hovory přes skupinové číslo, musí být

Váš telefon jako skupinový účastník „přihlášen pro příchozí“ (viz
str. 51).

� Abyste se mohli přihlásit do skupiny, musí zas být telefon pomocí
konfiguračního programu ústředny zadán jako člen skupiny.

� Je možné, že pro příslušnou skupinu bylo nastaveno skupinové
přesměrování. Vypněte jej, pokud si jej nepřejete (viz str. 44).

Při přesměrování příchozího hovoru nejsou na interním 
cílovém telefonu žádné externí příchozí hovory 
signalizovány
� Pokud pro příslušný telefon nebylo konfiguračním programem

ústředny zadáno (částečné) oprávnění pro přístup na vnější linku v
případě služebních hovorů, nejsou možné žádné externí příchozí
hovory, nemohou však být iniciovány ani žádné externí odchozí
hovory.

Zpětný dotaz, resp. přepojení není možné
Stisknutím tlačítka Flash se hovor ukončí

� Flash čas je příliš dlouhý. Změňte buď nastavení telefonu (viz
Návod k obsluze telefonu) nebo nastavení ústředny s funkcí „Flash-
čas“ (viz str. 88).

Po stisknutí tlačítka Flash se i nadále nacházíte v prvním 
rozhovoru
� Flash čas je příliš krátký. Změňte buď nastavení telefonu (viz Návod

k obsluze telefonu) nebo nastavení ústředny s funkcí „Flash-čas“
(viz str. 88).

� Tlačítko Flash u Vašeho telefonu není nastaveno jako tlačítko
Flash, nýbrž jako tlačítko zpětného dotazu (Návod k obsluze tele-
fonu).

Zpětný dotaz nelze iniciovat pomocí funkčního tlačítka / 
přes menu T-Net
� Analogové telefony, které pomocí funkčního tlačítka / menu T-Net

vykonávají různé funkce, při tom používají dlouhý Flash (300 ms).
Je možné, že tento flash-čas není v ústředně nastaven. Většinou je
na telefonu k dispozici jedno tlačítko Flash navíc. Nastavte jej
rovněž na 300 ms (viz Návod k obsluze telefonu) a ústředna se
flash-čas naučí sama (viz str. 88).

Při zpětném dotazu z externího hovoru na interní telefon
slyšíte obsazovací tón

� Je možné, že volaná osoba právě hovoří. Zkuste to později ještě
jednou.
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� Pokud pro volaný telefon nebylo pomocí konfiguračního programu
ústředny zadáno (částečné) oprávnění pro přístup na vnější linku
pro služební hovory, není zpětný dotaz z externího hovoru možný.

ISDN-telefon po zavěšení zvoní a Vy jste spojeni zpět
� Za pomoci Návodu k obsluze telefonu zkontrolujte, zda je zapojeno

„přepojení na ústředně“, příp. to napravte.

Pick-up nefunguje

Obsazovací tón při funkci Pick-up pro externí hovor
� Pokud pro volaný telefon nebylo pomocí konfiguračního programu

ústředny zadáno (částečné) oprávnění pro přístup na vnější linku
pro služební hovory, nelze provést pick-up externího hovoru.

Obsazovací tón při funkci Pick-up na interním S0-portu
� Je možné, že jsou oba užívací kanály interního S0-portu obsazeny. 

Při funkci Pick-up přebírá hovory jiný telefon
� Funkce převzetí hovoru a pick-up využívají stejného procesu.

Funkce převzetí hovoru by měla být pomocí konfiguračního pro-
gramu na všech telefonech vypnuta. Povolení k převzetí hovoru má
smysl pouze u záznamníků.

Zvonění u dveří nelze rozlišit

Hovor od dveří zvoní v rytmu „1 x dlouze“
� Je možné, že pro tlačítko zvonku a příslušný telefon bylo aktivo-

váno interní lékárenské zapojení (konfigurační program ústředny).

� Je možné, že pro příslušný telefon byla aktivována funkce CLIP s
dveřním signálem Telekom (konfigurační program ústředny).

Ústřednu nelze naprogramovat

Obsazovací tón po zadání hesla
� Překontrolujte správnost hesla. Pokud jste Vaše tajné nebo veřejné

heslo zapomněli, je nutný zásah pomocí konfiguračního programu
ústředny. Funkce, které ke svému provedení vyžadují veřejné
heslo, lze aktivovat také s tajným heslem.

Nelze programovat počítač
� Vyskytne-li se problém na interním S0-portu, je možné, že je tento

blokován proti programování počítače. Pokud je to možné, zkuste
to na nějakém jiném S0-portu nebo na sériovém rozhraní.

� Vyskytne-li se problém na interním S0-portu, je možné, že
používaná počítačová ISDN-karta nepřenáší MSN (aby se dal pro-
blém obejít, musí být pomocí konfiguračního programu ústředny
jeden účastník pro příslušný S0-port nastaven jako „počítačová
ISDN-karta“). Pokud je to možné, zkuste to na nějakém jiném
S0-portu nebo na sériovém rozhraní.

Na jednom telefonu nelze programovat
� Je možné, že nastavení určitých funkcí (přesměrování příchozích

hovorů, dálkové zapínání, manuální přepínání konfigurace) nebo
všech funkcí bylo pro příslušný telefon zakázáno.

� Pokud byl instalován programovací aparát, jsou uživatelská nasta-
vení (s tajným heslem) možná už jen z tohoto telefonu.

Chybové hlášení pro USB

Kontrolka (LED) pro data/status bliká oranžově
� Připojený počítač se přepnul do suspend-modu. Krátce pohněte s

myší připojenou k počítači.

� USB-port Vašeho USB-rozbočovače – pokud je instalován – byl
odpojen. Příčinou tohoto odpojení jsou elektromagnetické poruchy
v okolí USB-rozbočovače, které způsobí, aby port odpojil. K
odstranění tohoto problému nabízí Microsoft vylepšený ovladač.
Bližší informace naleznete na internetové stránce (anglicky):
- http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q236/9/34.ASP
Ovladač nutný pro odstranění závady pro Windows 98 druhé
vydání obdržíte od Microsoftu na těchto telefonních číslech:
- Německo: 0180 5 67 22 55
- Rakousko: 01 50222 22 55
- Švýcarsko: 0848 80 22 55
Musíte požadovat rychlé řešení USB-problému Q236934 a Micro-
soft Vám zašle nový ovladač usbhub.sys.
Pro Windows 98 první vydání Microsoft bohužel žádný ovladač
nenabízí.
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ZKRÁCENÝ PØEHLED OBSLUHY

Chcete reagovat na příchozí hovor -> str. B-11

c b (**) 6 n g
Přijmout hovor pro jednotlivý telefon

(Pick-up)

b ( **) 6 n g Převzít hovor na záznamník

g f (F ) 2 g
Přijmout čekajícího účastníka za účelem
rozhovoru (iniciování hovoru se zpětným

dotazem)

g f (F ) 0 g
Odmítnout čekajícího účastníka, nerušeně

pokračovat v současném rozhovoru

Chcete uskutečnit interní hovor -> str. B-13

b ( **) n g Volat interní telefon

b ( **) G g Volat skupinu

Chcete zanechat vzkaz/výzvu -> str. B-13

b ( **) 660 n g
Volat systémový telefon kvůli výzvě

InterCom

b ( **) 661 n g
Volat systémový telefon pro handsfree

funkci InterCom-

b ( **) g Volat mikrofon k nahrání vzkazu

Chcete uskutečnit externí hovor (telefonovat přes vnější linku) -> str. B-14

b ( 0) r g
Volat externí přípojku přes číslo

pro přístup na vnější linku „0“

b ( **) k g
Volat externí přípojku přes číslo

zkrácené volby

b ( **) 669 0 r g
Iniciovat hovor bez přenosu tele-

fonního čísla

Poplatky za externí hovory chcete účtovat odděleně -> str. B-16

b ( **) Z r g
Iniciovat ext. hovor s cíleným

přístupem na vnější linku (1. až
4. linka)

b (**) 90 X 0 r g
Iniciovat ext. hovor se

soukromým přístupem na vnější
linku

b (**) 96 p 0 r g
Iniciovat ext. hovor s přiřazením

úlohy

Volaný se nehlásí -> str. B-18

f 1 g
Při nehlášení hovor se zpětným dotazem volbou

číslice „1“ ukončit

f 2 f a Iniciovat zpětný hovor při nehlášení (pouze interně)

Zvolíte číslo a slyšíte obsazovací tón -> str. B-19

f 2 f a
V případě, že je vnější linka obsazena, provést rezervaci

pro další rozhovor

f 2 f a Iniciovat zpětný hovor při obsazenu (interně/externě)

f 3 f a
 U interního telefonu s blokováním příchozích hovorů

iniciovat nouzové volání

Vedete hovor -> str. B-21

g ( F) 0 r g Iniciovat externí hovor se zpětným dotazem

g ( F) n g Iniciovat interní hovor se zpětným dotazem

g ( F) 6 n g Přijmout hovor pro jednotlivý telefon (Pick-up)

g ( F) 68 f a Zaparkovat hovor ve spojovatelně

b ( **) 68 g Hovor odparkovat

Vedete hovor a chcete jej spojit -> str. B-25

g ( F) n f a
Iniciovat interní hovor a zavěsit (spojení

s jednou osobou)

g ( F) n g a
Iniciovat interní hovor se zpětným dota-

zem a oba účastníky hovoru spojit
zavěšením sluchátka

g ( F) 0 r g a
Iniciovat externí hovor se zpětným dota-

zem a oba účastníky hovoru spojit
zavěšením sluchátka

f g (F ) 7 f a
Po pokusu o spojení postavit externího

volajícího do fronty

g (F) 670 r g a
Přepojit externí hovor na externí přípojku

(spojení z vnější linky na vnější linku)

Vedete dva hovory (hovor se zpětným dotazem) - > str. B-28

g a
Spojit oba účastníky zavěšením

sluchátka

g ( F) 1 g
Ukončit aktivní rozhovor a pokračovat

v hovoru čekajícím v pozadí

g ( F) 2 g
Hovořit střídavě s oběma účastníky

hovoru (zpětný dotaz u externího
účastníka při hovoru s jiným externím

účastníkem)

g f (F ) 0 g
Ve sluchátku zazní vyčkávací tón –

čekajícího odmítnout

g (F ) 4 n g (F ) 0 g
Zavolat interního 3. účastníka a spojit

jej s 2. účastníkem hovoru

g ( F) 3 g
Iniciovat konferenci s oběma účast-

níky hovoru

Vedete konferenci -> str. B-31

g a Konferenci zcela ukončit

g ( F) 0 Spojit spolu oba účastníky konference

g ( F) 4 g Ukončit hovor s 1. účastníkem (před konferencí v pozadí)
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g ( F) 3 g
Ukončit hovor s 2. účastníkem (před konferencí v hovoru

se zpětným dotazem)

g ( F) 2 g
Zpět ke zpětnému dotazu u ext. účastníka při hovoru s

jiným ext. účastníkem – 1. účastníka postavit do pozadí
(stejný stav jako před konferencí)

g ( F) 1 g
Zpět ke zpětnému dotazu u ext. účastníka při hovoru s

jiným ext. účastníkem – 2. účastníka postavit do pozadí
(před konferencí v hovoru)

Chcete hovořit s návštěvníkem u dveří (hovor u dveří) -> str. B-32

c b g Přijmout hovor s dveřní stanicí během 30 vteřin
(dle nastavení)

b ( **) t g Volat dveřní stanici

g ( F) t g Volat dveřní stanici a iniciovat tak hovor se
zpětným dotazem

g ( F) 7 f g Během hovoru s dveřní stanicí otevřít dveře

g ( F) 6 g Hovor s dveřní stanicí ukončit a přejít k jiným
dveřím

Chcete přijmout poplašný hovor -> str. B-34

c b f 0 f a Potvrdit poplach během 60 vteřin pomocí
MFV-číslice „0“

Chcete svým mobilem telefonovat přes ústřednu, abyste ušetřili náklady (Call 
Through) -> str. B-35

M f r g Volat externí přípojku přes ústřednu

M f * k g Volat externí přípojku přes ústřednu (a její
zkrácená čísla)

M f * n g Volat interního účastníka ústředny

M f * G g Volat interní skupinu ústředny

Chcete používat různé konfigurace ústředny (den, noc atd.) -> str. B-37

7 Q 89 o # Další nastavení má platit pro 1...6
konfiguraci.

7 Q 89 0 # Další nastavení má platit pro všechny
konfigurace.

7 Q 89 9 # Další nastavení má platit pro aktuální
konfiguraci.

7 Q 81 o # Zapnout manuálně konfiguraci 1...6 .

7 Q 82 # f Zkontrolovat momentálně nastavenou
konfiguraci

Chcete být dostupní také během rozhovoru -> str. B-38

7 Q 11 S # Povolit, resp. zakázat čekání.

Nechcete volanému ukázat své číslo -> str. B-39

7 Q 92 S # Zapnout, resp. vypnout přenos
telefonního čísla.

(**) 669 0 r g Iniciovat individuální hovor bez pře-
nosu telefonního čísla

Přes číslo Vašeho telefonu musí být vždy někdo dostupný pro interní/externí 
příchozí hovory (přesměrování příchozích hovorů) -> str. B-40

7 Q 12 1 n # Ihned zapnout účastnické AWS se zadáním
interního telefonního čísla jako cíle

7 Q 12 1 # Ihned zapnout účastnické AWS bez zadání
telefonního čísla, protože to je již uloženo.

7 Q 12 0 # Účastnické AWS ihned vypnout.

7 Q 20 # Všechna účastnická přesměrování na telefonu
vypnout.

7 Q 25 n # Zapnout follow-me na cílovém telefonu.

7 Q 25 0 # Vypnout follow-me na cílovém telefonu.

M f 7 W f Iniciovat programování z externího telefonu...

12 1 n * n # ... a účastnická AWS ihned vypnout se
zadáním interního telefonního čísla jako cíle.

12 1 * n # ... a účastnická AWS ihned zapnout bez zadání
telefonního čísla, protože to je již uloženo.

12 0 * n # ... a účastnická AWS ihned vypnout.

20 n # ... a všechna na telefonu aktivovaná účast-
nická přesměrování ihned vypnout.

Přes číslo Vaší skupiny musí být vždy někdo dostupný pro interní/externí 
příchozí hovory (skupinové přesměrování příchozích hovorů) -> str. B-44

7 Q 12 1 n * G #
Skupinové AWS ihned zapnout se

zadáním interního telefonního čísla jako
cíle.

7 Q 12 1 * G # Skupinové AWS ihned zapnout bez zadání
telefonního čísla, protože to je již uloženo.

7 Q 12 0 * G # Skupinové AWS ihned vypnout.

7 Q 20 G # Všechna pro skupinu aktivovaná skupi-
nová přesměrování vypnout.

M f 7 W f Iniciovat programování z externího
telefonu...

12 1 n * G #
Skupinové AWS ihned zapnout se

zadáním interního telefonního čísla jako
cíle.

12 1 * G #
Skupinové AWS ihned zapnout bez zadání
telefonního čísla, protože to je již uloženo.

12 0 * G # Skupinové AWS ihned vypnout.

20 G # Všechna pro skupinu aktivovaná skupi-
nová přesměrování vypnout.

Přes Vaše externí číslo musí být vždy někdo dostupný pro externí příchozí 
hovory (přesměrování MSN/DDI) -> str. B-48

7 Q 12 1 0r **M #
MSN/DDI-AWS ihned zapnout se

zadáním externího telefonního čísla
jako cíle (s číslem pro přístup na

vnější linku).

7 Q 12 1 ** M #
MSN/DDI-AWS ihned zapnout bez

zadání telefonního čísla, protože to je
již uloženo.

7 Q 12 0 ** M # MSN/DDI-AWS ihend vypnout.
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7 Q 10 M # Všechna pro toto MSN/DDI aktivní přes-
měrování vypnout.

M f 7 W f Iniciovat programování z externího
telefonu...

12 1 n ** M #
... a MSN/DDI-AWS ihned zapnout se

zadáním externího telefonního čísla
jako cíle (s číslem pro přístup na vnější

linku).

12 1 ** M #
... a MSN/DDI-AWS ihned zapnout

bez zadání telefonního čísla, protože
to je již uloženo.

12 0 ** M # ... a MSN/DDI-AWS ihned vypnout.

10 M # ... a všechna pro toto MSN/DDI aktivní
přesměrování vypnout.

Chcete telefonovat jako skupinový účastník -> str. B-51

7 Q 40 S #
Jako člen skupiny –

přihlásit se do skupiny pro příchozí a odchozí
hovory /

odhlásit se ze skupiny.

7 Q 41 S #
Jako člen skupiny –

přihlásit se do skupiny jen pro příchozí hovory/
odhlásit se ze skupiny.

7 Q 42 S #
Jako člen skupiny –

přihlásit se do skupiny jen pro odchozí hovory/
odhlásit se ze skupiny.

7 Q 40 S G #
Jako člen více skupin –

přihlásit se do skupiny pro příchozí a odchozí
hovory/

odhlásit se ze skupiny.

7 Q 41 S G #
Jako člen více skupin –

přihlásit se do (další) skupiny jen pro příchozí
hovory/

odhlásit se z jedné skupiny.

7 Q 41 S #
Jako člen více skupin –

přihlásit se do všech skupin jen pro příchozí
hovory/

odhlásit se ze všech skupin.

7 Q 42 S G #
Jako člen více skupin –

přihlásit se do skupiny jen pro odchozí hovory/
odhlásit se z jedné skupiny.

7 Q 400 # Odhlásit se ze všech skupin.

7 Q 480 G # Všechny členy ze skupiny odhlásit.

Nechcete být rušeni -> str. B-53

7 Q 26 S # Blokování příchozích hovorů zapnout, resp.
vypnout.

7 Q 34 S # Aktivovat, resp. inaktivovat vip-seznam.

7 Q 35 S # Aktivovat, resp. inaktivovat seznam Robinsonů.

Chcete ušetřit/sledovat poplatky -> str. B-54

7 Q 93 S # Zapnout, resp. vypnout automatický least cost
routing.

7 Q 71 # f Zkontrolovat sumu poplatků na telefonu.

7 Q 72 # f Zkontrolovat stav poplatkového účtu.

Chcete si usnadnit volbu externích čísel -> str. B-55

7 Q 31 m r # Zadat telefonní číslo do všeobecné paměti
zkrácené volby.

7 Q 31 m # Telefonní číslo ze všeobecné paměti zkrácené
volby vymazat.

7 Q 30 l r # Zadat telefonní číslo do soukromé paměti
zkrácené volby.

7 Q 30 l # Telefonní číslo ze soukromé paměti zkrácené
volby vymazat.

Chcete využít funkce ústředny pro buzení -> str. B-56

7 Q 76 U Ö #
Pro jednorázové buzení – např. pro 1: nastavit

dobu buzení na po a aktivovat v nejbližší
možné době buzení.

7 Q 76 U 8 #
Pro jednorázové buzení – nastavit dobu
buzení na so a ne a aktivovat v nejbližší

možné době buzení.

7 Q 76 U 9 #
Pro jednorázové buzení – nastavit dobu

buzení na po, út, ..., pá a aktivovat v nejbližší
možné době buzení.

7 Q 76 U 0 #
Pro jednorázové buzení – nastavit dobu

buzení na po, út, ..., ne a aktivovat v nejbližší
možné době buzení.

7 Q 77 U Ö #
Pro opakované buzení – např. pro 1: nastavit

dobu buzení na každé po a aktivovat.

7 Q 77 U 8 #
Pro opakované buzení – nastavit dobu buzení

na každou so a ne a aktivovat.

7 Q 77 U 9 #
Pro opakované buzení – nastavit dobu buzení

na po, út, ..., pá a aktivovat.

7 Q 77 U 0 #
Pro opakované buzení – nastavit dobu buzení

na každý den a aktivovat.

7 Q 76 #
Aktivovat jednorázové buzení bez udání času,

protože ten je již uložen.

7 Q 77 #
Aktivovat opakované buzení bez udání času,

protože ten je již uložen.

7 Q 78 # Buzení vypnout.

7 Q 79 # f Zkontrolovat dobu buzení.

Chcete nastavit interní tóny a provést zkušební poslech -> str. B-58

7 Q 96 1 # f Provést zkušební poslech permanentního
oznamovacího tónu.

7 Q 96 2 # f Provést zkušební poslech pobočkového
oznamovacího tónu.

7 Q 96 3 # f Provést zkušební poslech potvrzovacího tónu.

7 Q 96 4 # f Provést zkušební poslech obsazovacího tónu.

7 Q 96 5 # f Provést zkušební poslech zvláštního tónu.

7 Q 96 6 # f Provést zkušební poslech volacího tónu.

7 Q 96 7 # f Provést zkušební poslech vyčkávacího tónu.

7 Q 95 0 # Permanentní oznamovací tón nastavit jako
interní oznamovací tón.

7 Q 95 1 # Pobočkový oznamovací tón nastavit jako
interní oznamovací tón.

7 Q 95 2 # Zvláštní oznamovací tón nastavit jako interní
oznamovací tón.
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Chcete nastavit rytmy zvonění a provést jejich zkušební poslech -> str. B-60

7 Q 97 0 # Rytmus zvonění nastavit 1 x dlouze
pro interní hovory.

7 Q 97 1 # Rytmus zvonění nastavit 3 x krátce
pro interní hovory.

7 Q 99 0 # a c Provést zkušební poslech 1 x dlouze.

7 Q 99 1 # a c Provést zkušební poslech 3 x krátce.

7 Q 99 Ü # a c Provést zkušební poslech zvláštních
rytmů 1 ... 6.

7 Q 99 8 # a c Provést zkušební poslech poplašného
volání.

Chcete zabránit ve volání nepovolaným osobám -> str. B-61

7 Q 38 X X X # Změnit soukromé heslo – zadejte jednou
staré a dvakrát nové soukromé heslo.

Iniciování vytvoření telefonického spojení bez volby -> str. B-62

7 Q 191 n # Zapnout baby-volání se zadáním interního
telefonního čísla jako cíle.

7 Q 191 # Zapnout baby-volání bez zadání telefonního čísla,
protože to je již uloženo.

7 Q 190 # Vypnout baby-volání (během 2 vteřin začít s
volbu).

Chcete akusticky sledovat místnost (sledování místnosti) -> str. B-63

7 Q 68 # d
Iniciovat sledování místnosti za účelem

provedení akustického náhledu do míst-
nosti.

b n f Nastavený telefon zavolat z interního
telefonu a provést sledování místnosti.

M f 7 W f 67# f Provést sledování místnosti z externího
telefonu.

Zapnout dálková spínací relé (telefonem) -> str. B-64

7 Q 6 1 S #
1. Relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ na zásuvce B,
COMmander Basic: „TS11/TS12“)

7 Q 6 2 S #
2. Relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ na zásuvce B,
COMmander Basic: „TO11/TO12“)

7 Q 6 3 S #
3. Relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ na zásuvce B,
COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

7 Q 6 4 S #
4. Relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 4410 USB: „TS“ na zásuvce C,
COMmander Basic: „TS21/TS22“)

7 Q 6 5 S #
5. Relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 4410 USB: „TO“ na zásuvce C,
COMmander Basic: „TO21/TO22“)

7 Q 6 6 S #
6. Relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 4410 USB: „REL“ na zásuvce C,
COMmander Basic: „REL6 com/no“)

M f 7 W f Iniciovat programování z externího telefonu...

6 1 S #
... a 1. relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 2206/4410 USB: „TS“ na zásuvce B,
COMmander Basic: „TS11/TS12“)

6 2 S #
... a 2. relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 2206/4410 USB: „TO“ na zásuvce B,
COMmander Basic: „TO11/TO12“)

6 3 S #
... a 3. relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 2206/4410 USB: „REL“ na zásuvce B,
COMmander Basic: „REL3 com/no/nc“)

6 4 S #
... a 4. relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 4410 USB: „TS“ na zásuvce C,
COMmander Basic: „TS21/TS22“)

6 5 S #
... a 5. relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 4410 USB: „TO“ na zásuvce C,
COMmander Basic: „TO21/TO22“)

6 6 S #
... a 6. relé zapnout, resp. vypnout

(COMpact 4410 USB: „REL“ na zásuvce C,
COMmander Basic: „REL6 com/no“)

Chcete používat různé konfigurace ústředny (den, noc atd.) -> str. B-67

7 O 80 S #
Zapnout, resp. vypnout časově řízené

přepínání konfigurací.

Chcete zachytit a vyhodnotit data o hovoru -> str. B-67

7 O 86 0 #
Nastavit provozní režim „žádné zvláštní

funkce“

7 O 86 1 #
Nastavit provozní režim „volba přes PC s

příkazem ATD“

7 O 86 2 # Nastavit provozní režim „kontinuální tisk
poplatků“

7 O 86 3 # Nastavit provozní režim „tisk poplatků s
externími programy“

7 O 86 4 # Nastavit provozní režim „protokol D-kanálu
výstup ASCII“

7 O 86 5 # Nastavit provozní režim „protokol D-kanálu
výstup binární“

7 O 86 6 # Nastavit provozní režim „TAPI“

7 O 50 S # Spustit, resp. zastavit tisk poplatků

7 O 51 n * 0 # Pokyn k tisku dat o všech hovorech účast-
níka

7 O 51 n * 1 # Pokyn k tisku dat o všech služebních hovo-
rech účastníka

7 O 51 n * 2 # Pokyn k tisku dat o všech soukromých
hovorech účastníka

7 O 52 # Všechna data z paměti pro data o hovorech
vymazat.

Chcete omezit poplatky (kontrola nákladů) -> str. B-70

7 O 53 # Iniciovat aktualizaci LCR

7 O 74 n * e # Stanovit stav účtu na určitý počet
(0000...9998) jednotek

7 O 74 n * 9999 # Stanovit stav účtu na „neomezen“

7 O 73 n * e # Zvýšit stav účtu o určitý počet jednotek
(0000...9998)



7 O 72 n # f Zkontrolovat stav poplatkových účtů
jednotlivých účastníků.

7 O 71 n # f Zkontrolovat stav sumy poplatků u
jednotlivých účastníků.

7 O 70 n # Vymazat sumy poplatků u jednotlivých
účastníků.

Chcete být vždy dostupní také pro návštěvníky u dveří -> str. B-72

7 O 84 K k #
Zadat cíl spojení externího lékárenského

zapojení.

7 O 85 K S #
Zapnout, resp. vypnout externí lékárenské

zapojení

Chcete rozlišit rytmy zvonění u externího volání -> str. B-72

7 O 98 M * 0 #
Nastavit rytmus zvonění pro externí

příchozí hovory „1 x dlouze“

7 O 98 M * 1 #
Nastavit rytmus zvonění pro externí

příchozí hovory „3 x krátce“.

7 O 98 M * Ü #
Nastavit zvláštní rytmus zvonění pro

externí příchozí hovory „1...6“ .

Chcete používat bezpečnostní funkce -> str. B-73

7 O 32 i r #
Zadat telefonní číslo do paměti pro

zkrácenou volbu.

7 O 32 i # Telefonní číslo z paměti pro
zkrácenou volbu vymazat.

7 O 691 # Aktivovat poplachový vstup na
jednorázový poplach.

7 O 692 # Aktivovat poplachový vstup na
opakovaný poplach.

7 O 690 # Poplachový vstup inaktivovat.

M f 7 W f
Iniciovat programování z externího

telefonu ...

691 #
... a aktivovat poplachový vstup pro

jednorázový poplach.

692 #
... a aktivovat poplachový vstup pro

opakovaný poplach.

690 # ... a poplachový vstup inaktivovat.

7 O 442 # f * g #
Namluvit poplachový vstup a uložit

(pouze COMpact 4410 USB a
COMmander Basic).

7 O 466 # f # Provést zkušební poslech uloženého
poplachového vzkazu.

Chcete změnit melodii při čekání/vzkaz -> str. B-76

7 O 43 # f * e # Melodii při čekání nahrát a uložit.

7 O 441 # f * g # Melodii při čekání - vzkaz namluvit a
uložit (pouze COMmander Basic).

7 O 45 0 # Vypnout melodii při čekání a vzkaz.

7 O 45 1 # Zapnout vzkaz (bez melodie při čekání)

7 O 45 2 # Zapnout interní melodii při čekání (bez
vzkazu).

7 O 45 3 # Zapnout interní melodii při čekání spolu
se vzkazem.

7 O 45 4 # Zapnout externí melodii při čekání (bez
vzkazu) .

7 O 45 5 # Zapnout externí melodii při čekání spolu
se vzkazem

7 O 49 0 # f #
Zvolit a vyslechnout vlastní nahrávku
nebo dodaný wav-soubor jako interní

melodii při čekání (pouze
COMpact 4410 USB)

7 O 49 1 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a
vyslechnout „American Patrol“ (pouze

COMpact 2206/4410 USB)

7 O 49 2 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a

vyslechnout „Carmen“ (pouze COMpact
2206/4410 USB)

7 O 49 3 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a

vyslechnout „Pro Elišku“ (pouze COMpact
2206/4410 USB)

7 O 49 4 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a

vyslechnout „Entertainer“ (pouze
COMpact 2206/4410 USB)

7 O 49 5 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a

vyslechnout „Menuet od L. Boccheriniho“
(pouze COMpact 2206/4410 USB)

7 O 49 6 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a

vyslechnout „Menuet od G. Ph.
Telemanna“ (pouze COMpact 2206/

4410 USB)

7 O 49 7 # f #
Jako interní melodii při čekání zvolit a

vyslechnout „Menuet od Pucciniho“
(pouze COMpact 2206/4410 USB)

7 O 471 s #
Nastavit délku pauz pro melodii při
čekání - vzkazy od 0 do 30 vteřin

7 O 46 1 # f #
Provést zkušební poslech vzkazu (bez

melodie při čekání)

7 O 46 2 # f # Provést zkušební poslech interní
melodie při čekání (bez vzkazu)

7 O 46 3 # f # Provést zkušební poslech interní
melodie při čekání spolu se vzkazem

7 O 46 4 # f #
Provést zkušební poslech externí

melodie při čekání (bez vzkazu)

7 O 46 5 # f #
Provést zkušební poslech externí

melodie při čekání spolu se vzkazem

Externí příchozí hovory chcete přijímat automaticky s „textem před hlášením“ 
(pouze COMpact 4410 USB a COMmander Basic) -> str. B-79

7 O 443 # f * g # Namluvit a uložit uvítací text „text
před hlášením“

7 O 467 # f # Provést zkušební poslech uloženého
uvítacího textu

Chcete nastavit datum a čas -> str. B-80

7 O 750 U # Nastavit přesný čas

7 O 751 D # Nastavit datum
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Chcete parkovat hovory s kódovými čísly -> str. B-80

7 O 88 C # Zadat kódová čísla

7 O 88 00 # Vymazat kódová čísla

Resetování nastavení (iniciování) -> str. B-86

7 Q 04 # Iniciovat nastavení telefonu

7 O 05 # Iniciovat nastavení externích
telefonních čísel

Provedení automatické aktualizace softwaru ústředny -> str. B-87

7 O 06 # f f a Iniciovat aktualizaci

c b f a Následně vyčkat potvrzovacího tónu

Kontrola verze mikroprogramového vybavení -> str. B-87

7 Q 56 # f Zkontrolovat verzi

Připojení přídavných telefonů -> str. B-88

7 Q 55 F F # Flash-čas
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