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6 Úvod

ÚVOD

Vážené zákaznice, vážení zákazníci!

e
Všechny přístroje, moduly a zapojení popsané v této uživatelské příručce jsou určené
výhradně pro daný účel použití. Nejste-li si jisti způsobem použití, kontaktujte
odborníka.

☞ Aby mohl být systémový telefon používán v kombinaci s ústřednami
COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB a COMmander Basic, musejí mít tyto
ústředny firmy Auerswald nainstalován Software-verze 1.5I nebo vyšší (lze zjistit
pomocí telefonu; viz str. 61). Jestliže ústředna takový software nemá, proveďte prosím
softwarový Update ústředny (viz příručka k ústředně).

Popis a rozsah funkcí
Systémové telefony COMfort 2000, COMfort 1200 a COMfort 1000 jsou určené pro při-
pojení na ústředny COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB a COMmander Basic od
firmy Auerswald. Díky funkcím jako je telefonní seznam, PowerDialling a seznam
volání je každodenní telefonování jednodušší, nenáročné na čas a komfortní. Navíc
nabízejí tyto telefony k běžnému telefonování další řadu funkcí jako např. záznam dat
o hovorech a podporu nejrůznějších funkcí ústředny. Za pomoci PC softwaru, který je
dodáván spolu s přístroji, lze telefon nastavit dle vašich specifických požadavků.
Telefon COMfort 2000 je stavebnicový systém. Základní přístroj COMfort 2000 se
skládá ze základní jednotky (COMfort 2000 Base) a sluchátkového modulu (COMfort
Handset). Balíček COMfort 2000 plus obsahuje dodatečně ještě přídavný tlačítkový
modul (COMfort 2000 Xtension). Pomocí dalších modulů lze přístroj postupně dále
rozšiřovat. Pro více informací kontaktujte svého odborného prodejce.

Funkce a technické vlastnosti

☞ Rozsah funkcí zde popsaný je plně využitelný pouze za předpokladu odborné instalace
a nastavení celého telefonního systému a eventuálního připojení PC. Informujte se tedy
předem u odborného prodejce.
Pro některé funkce je třeba mít u poskytovatele telefonního připojení aktivovány
odpovídající služby.
Telefony nejsou určeny pro připojení k jiné než doporučené ústředně popř. přímo k veře-
jné telefonní síti.

Podporované technické vlastnosti ISDN technologie
� Jsou podporovány všechny ISDN technické vlastnosti ústředen Auerswald COMmander Basic, 

COMmander Basic 19", COMpact 2206 USB a COMpact 4410 USB.

Řízení a sledování poplatků za hovorné
� Evidence poplatků za poslední hovor a všech hovorů
� Nastavitelné tarifní jednotky

Telefonní seznam
� Až 400 záznamů telefonních čísel a jmen v paměti telefonu
� Individuální (jmenovitý) přístup do paměti zkrácené volby stejně jako k interním přístupovým čís-

lům ústředny
� Číslo ke jménu
� Možnost opakované volby posledních 30 volaných čísel
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� Záznam posledních 30 zmeškaných volání s číslem, jménem (pokud je uloženo v paměti), 
datem a časem.

� Seznam posledních 30 hovorů (příchozích a odchozích) s číslem, jménem (pokud je uloženo v 
paměti) , datem a časem.

� Bezpečnostní funkce
� Ochrana změn nastavení chráněná heslem
� K dispozici je nouzový režim1)

Přístroj
� Stavebnicový přístroj s variabilním uspořádáním sluchátkového a přídavného tlačítkového 

modulu2), vhodné k ergonomické úpravě pro praváky i leváky
� Možnost rozšíření až o 5 přídavných tlačítkových modulů a to v různých barevných 

kombinacích 2)

Displej
� Grafický LCD se 120 x 32 Pixely
� Nastavení se na displeji zobrazují jako symboly nebo text 
� Zobrazení času a data i poplatků a impulsů
� Zobrazení funkcí Softkeys v závisloti na situaci

Integrované datové rozhraní3) 
� Rozhraní USB pro připojení na PC
� TAPI 2.1
� ISDN-PC-Karta-Funkce (CAPI 2.0 a NDIS-WAN) 2)

� Včetně ISDN-Softwarového balíčku 2)

- Fax skupiny 3 a 4, odesílání a přijímání
- Funkce záznamníku a telefonu
- Euro File Transfer
- Připojení na internet nebo sítˇ DFÜ (Internet by Call)
- kompatibilní s T-Online, AOL a jinými poskytovateli internetu

Vlastnosti systémového telefonu
� Tlačítka přímé volby a pole světelné signalizace obsazenosti znázorňuje stav účastníků 4)

� Linková tlačítka s ukazatelem stavu ext. linek (externí S0-Porty) 4)

� Ukazatel dveřních a spínacích funkcí ústředny na displeji a na funkčních tlačítcích 4)

� Funkční tlačítka pro ovládání funkcí ústředny 4)

� Skupinová a týmová funkce s tlačítkem pro Login (přihlášení) 4)

� Zpětné volání a přepojování také pomocí tlačítek přímé volby 4)

� Programovatelný automatický hlasitý hovor při hovorech na vedlejších pobočkách (Interkom)
� Hlasitá výzva na systémové telefony (Interkom)
� Zobrazení čísla se jménem, které volájící vytočil
� Funkce čekající zóny5)

� Funkce sekretářské soupravy 4)

Další komfortní vlastnosti
� Funkce SMS 3) 6)

� Funkce makro, komplexní průběh funkce na jedno stisknutí tlačítka 4)

1. pouze COMfort 1000
2. pouze COMfort 2000
3. pouze COMfort 2000 a COMfort 1200
4. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
5. u COMfort 2000 s přídavným tlačítkovým modulem, připojeno na COMmander Basic nebo COMpact 4410 USB
6. momentálně k dispozici pouze v Německu
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� Šest Softkeys pro speciální a na situaci závislé funkce systémového telefonu
� Funkce poznámkového bloku pro zaznamenání telefonního čísla během hovoru (MEMO)
� Termínovaná volání
� Opětovné předložení jako připomínka volání, které je ještě třeba vyřídit
� Power Dialling, automatické opakování volby (nezávisle na ISDN vlastnostech CCBS - zpětné 

volání při obsazenu)
� Tónové volby během hovoru
� Příprava volby/korekce volby
� 8 rytmů vyzvánění, pomocí dodávaného softwaru lze vytvářet melodie vlastní
� Hlasitý odposlech/obousměrný hlasitý hovor
� nastavitelná hlasitost zvonění, sluchátka, handsfree (volitelně) a reproduktoru hlasitého odpos-

lechu 2)

� možnost vypnutí mikrofonu
� samostatná přípojka pro handsfree, připojitelná 2)

� Komfortní PC software pro konfiguraci a ovládání je součástí dodávky
� Rozhraní USB pro programování 3)

� Automatický Update softwaru
� Flash-EPROM pro firmware a konfiguraci
� Konfigurace telefonu na dálku

Pokyny pro práci s uživatelskou příručkou
Příručka, kterou právě držíte v ruce, podrobně popisuje ovládání systémových telefonů
COMfort 2000, COMfort 1200 a COMfort 1000. Příručka je sestavena tak, že naleznete
vysvětlení ke svým otázkám. Dejme tomu, že ve vedlejší místnosti zvoní telefon a vy
byste chtěli tento hovor přijmout, pak vám jistě pomůže kapitola Přijmout hovor na straně
27. Abyste potřebné informace našli co nejrychleji, nabízí tato příručka nejrůznější
vyhledávací a orientační pomůcky:
� Obsah na straně 2 poskytuje přehled o obsahu a členění příručky.
� Rejstřík pojmů na straně 104 vám pomáhá najít vysvětlení k jednotlivým výrazům.
� Uvnitř textů se objevují odkazy na ostatní kapitoly nebo vyobrazení, která se k danému tématu 

blíže vyjadřují.
� Záhlavní řádky na každé straně vás upozorňují na tu část, ve které se právě nacházíte. Na levé 

straně se opakuje název kapitoly a na pravé straně název oddílu.

Symboly použité v příručce

e
Výstražný trojúhelník označuje důležitá upozornění. Tato upozornění musíte bezpodmínečně 
dodržovat, abyste zabránili poškození přístrojů nebo dokonce možným újmám na zdraví osob. 

☞   Symbol ruky označuje doplňující upozornění, která se zmiňují o okolnostech, které se dle zkušeností 
často nerespektují a vedou tak k nedorozuměním a delší době hledání chyby.

+ 
Tento symbol označuje typy a triky, které telefonování s vaším systémovým telefonem ještě více 

zjednodušují a dělají ho ještě komfortnější.

Symboly použité v příručce pro svítivé diody (LED)
) 

Dioda (LED) bliká nebo probleskává. Má-li barva diody rozhodující význam, pak je barva také zná-
zorněna.

]  Dioda (LED) svítí. Má-li barva diody rozhodující význam, pak je barva také znázorněna. 
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Pojmy a zkratky použité v příručce
PIN Osobní identifikační číslo. Tajné číslo (nejčastěji čtyřmístné), které musí být zadáno pro

přístup ke službám nebo právům.
Kursor Poziční ukazatel
Hub Anglický výraz pro střed, stežejní bod. Uzlový bod (rozvaděč) vedení v hvězdicově tvořené

síti.
LED Light Emitting Diode = dioda vytvářející světlo (svítivá dioda). Elektronická součástka, které

připomíná malinkou žárovičku a používá se pro znázorňovací účely ( také vícebarevná).
Softkey Tato speciální tlačítka mění svou funkci dle dané situace a výrazně usnadňují obsluhu

přístroje.
Scroll-seznam(scroll = posouvání po řádcích) Tento seznam obsahuje seznamové záznamy (telefonní

seznam, termíny, seznam SMS, volání, hovorů a seznam opakované volby) ve zkrácené
podobě.

Umístění a čištění přístroje
Umístěte systémový telefon na neklouzavou podložku, nebotˇ nelze vyloučit, že některé
laky a umělé hmoty mohou plastové nožičky přístroje poškodit (změknutí). Takto
změněné nožičky přístroje mohou za určitých okolností zanechat nežádoucí stopy na
povrchu nábytku. Výrobce nemůže ručit za takováto poškození.
Chraňte systémový telefon před nečistotami, prachem a vodou. Je-li čištění nutné,
přetřete pláštˇ lechce navlhčeným hadrem nebo použijte antistatickou utěrku. Dbejte
především na to, aby do přístroje nepronikly žádné tekutiny. Kromě těchto doporučení
bezpodmínečně dodržujte také následující bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny
Při instalaci, připojení a obsluze telefonu se bezpodmínečně řiďte následujícími pokyny:
O Pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji. S dotazy se obatˇte na odborníka.

Servisní práce nechte provádět výhradně odborníkem. V žádném případě neotvírejte přístroj
sami.

O Nedotýkejte se kontaktů zásuvek ostrými, kovovými nebo vlhkými předměty.
O Nevystavujte přístroj trvalému přímému slunci nebo jinému tepelnému zdroji.
O Chraňte přístroj před vlhkostí, nadměrným prachem, agresivními tekutinami a výpary.
O Nevystavujte přístroj žádným silným elektromagnetickým polím (elektromotory, mobilní tele-

fony, televize, video, radio a jiné domácí přístroje). V takovém případě může být negativně
ovlivněna kvalita zvuku.

O Připojujte spojovací kabely přístroje pouze k odpovídajícím zásuvkám. Nevyměňujte koncovky
spojovacích kabelů.

O Nenoste přístroj za připojovací kabely. 
O Nikdy netelefonujte ve vlhkých prostorech (koupelna).



10 Uvedení do provozu

UVEDENÍ DO PROVOZU

Montáž telefonu
V této kapitole je popsána montáž jednotlivých modulů systé-
mového telefonu a jejich vzájemné propojení kabely. Jste-li
pravák nebo levák, tak můžete sluchátkový modul umístit na
pravé nebo levé části systémového telefonu. Přídavné tlačítk-
ové moduly se pak u telefonu COMfort 2000 umístí pocho-
pitelně na opačnou stranu. (Podle délky dodávaných spojo-
vacích kabelů je možné moduly uspořádat také jinak, než je
zde popsáno.) Na obrázcích na následujících stránkách byl
sluchátkový modul umístěn na levou stranu.
Pro montáž postavte jednotlivé moduly co nejblíže k sobě na
jejich rovnou zadní stranu. Pro spojení dvou modulů potřebu-
jete po jednom velkém a jednom malém upevňovacím klipu
(součást dodávky), které umístíte na místa ozančená šipkou
na obr. 3.
Zasuňte velký klip dle obr. 2 mezi oba spojované moduly. Klip
je správně umístěn, pokud oba háčky (obr. 2 dole) dobře sedí
v drážkách a obě pružná pérka slyšitelně zaskočila. 

Nyní zasuňte malý klip dle obr. 1 mezi oba spojované moduly.
Klip je správně umístěn, pokud obě pružná pérka slyšitelně
zaskočila.

Obr. 1

Obr. 2

Pérka

Háčky

Kabel. bezp.-
ramínka
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Obr. 3: Připojení 
sluch. modulu na 
COMfort 2000 

malý klip; viz 
také obr. 1

velký klip;
viz také obr. 2
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Připojení sluchátkového modulu COMfort Handset a připojení sluchátka
Pro připojení sluchátkového modulu k základní jednotce potřebujete široký kabel s 8
pólovou westernovou koncovkou na obou koncích. Zasuňte jednu z westernových
zástrček do větší zásuvky na sluchátkovém modulu a druhou westernovou zástrčku
zasuňte do zásuvky na základní jednotce s označením "ruční aparát/sluchátko" .
(COMfort 2000: viz obr. 3 na str. 10 ; COMfort 1200: viz obr. 4; COMfort 1000: viz obr. 5 ).
Točená šňůra sluchátka má na konci jeden kratší a jeden delší kousek rovného kabelu.
Westernovou zástrčku na kratším hladkém kabelu zasuňte do zásuvky na spodním
konci sluchátka.Volný konec točené šňůry se zasune do menší ze zásuvek umístěných
na sluchátkovém modulu. Kabel vložte do drážky pro kabel na sluchátkovém modulu.

Připojení přídavného tlačítkového modulu COMfort 2000 Xtension 7)

Pro připojení přídavného tlačítkového modulu k základní jednotce potřebujete úzký
kabel se 4 popř. 6 pólovou westernovou koncovkou na obou koncích. Zasuňte nesymet-
rickou zástrčku (po straně se nachází zabezpečovací západka) do vetší zásuvky pří-
davného tlačítkového modulu a druhou westernovou zástrčku do zásuvky s označením
"rozšíření tlačítek vpravo (popř. vlevo)" na základní jednotce (obr. 6 na str. 12). Další pří-
davné tlačítkové moduly se nepřipojují přímo na základní jednotku, nýbrž přes sousední
přídavnou jednotku, a to do její druhé volné zásuvky.

☞   Spojovací kabely založte do volných prostor na zadní straně modulů, tak aby kabely
nebyly prověšené. Pro tento účel použijte bezpečnostní kabelové ramínko umístěné na
velkém upevňovacím klipu ( viz obr. 2 na str. 10).
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Obr. 4: Připojení 
sluch. modulu na 
COMfort 1200 
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Obr. 5: Připojení sluch. 
modulu na 
COMfort 1000



12 Montáž telefonu

Vložení popisového štítku
Při výměně popisového štítku stáh-
něte k sobě krycí folii palcem a uka-
zovákem a zvedněte ji směrem
vzhůru (viz obr. 7). Vložte nový po-
pisový štítek a opět nasaďte krycí
fólii.

+ 
Pomocí konfiguračního programu COMfort Set můžete popisové štítky pohodlně

vytvářet a tisknout.

Připojení handsfree7)

Pro připojení handsfree (např. COMfort Headset od firmy Auerswald) k systémovému
telefonu COMfort 2000, zasuňte westernovou zástrčku handsfree soupravy do zásuvky
s označením "Headset“ (obr. 8).

☞  Aby bylo možné vést hovory za použití handsfree, musí být na telefonu aktivován režim
handsfree (viz str.75).
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Obr. 6: Připojení přídavného 
tlačítkového modulu
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Obr. 7: 
Vložení popisového 
štítku

7. pouze COMfort 2000
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Připojení telefonu k ústředně a jeho zapnutí
Napájecí zdroj systémových telefonů COMfort 2000 a COMfort 1200 poskytuje kromě
napájení proudem také pomocí dvou kabelů spojení mezi telefonem (široký kabel) a
ISDN zásuvkou (úzký kabel) (COMfort 2000: obr. 9 na str. 14; COMfort 1200: obr. 10 na
str.14). 
COMfort 1000 nemá žádný napájecí zdroj (obr. 11 na str. 14).
� Zasuňte westernovou koncovku na konci širokého kabelu do zásuvky systémového

telefonu označené jako „S0-Port Tk-Anlage / Netzteil“ (S0-port ústředny/zdroj).
(COMfort 1000: Zasuňte 6-ti pólovou koncovku ISDN kabelu do zásuvky systémo-
vého telefonu označené jako „S0-Port Tk-Anlage / ISDN“ (S0-port ústředny/ISDN) 

� Následně zasuňte koncovku na konci úzkého kabelu do ISDN zásuvky interní sběr-
nice S0 ústředny.
(COMfort 1000: Zasuňte 8-mi pólovou koncovku ISDN kabelu do ISDN zásuvky
interní sběrnice S0 ústředny.)

� Nyní zasuňte napájecí zdroj do volně přístupné zásuvky 230 V.
Systém nyní provede vlastní test. Rozsvítí se svítivé diody, na displeji se zobrazí název
(např. "COMfort 2000“) a softwarová verze telefonu a poté následuje výměna dat mezi
systémovým telefonem a ústřednou.

☞    Pro uvedení systémového telefonu do provozu je nutné, aby byla ústředna Auerswald
připojena k elektrické síti 230 V.
Aby mohl být systémový telefon provozován při napojení na ústřednu
COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB a COMmander Basic, musí mít tyto ústředny
k dispozici Software-Version 1.5I nebo vyšší (lze zjistit pomocí telefonu; viz str. 61).
Pokud tomu tak není proveďte Update softwaru ústředny (viz příručka k ústředně).
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Obr. 8: Připojení
handsfree
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Ve specializovaných prodejnách lze zakoupit prodlužovací kabel (příslušenství Auers-
wald) pro spojení mezi zdrojem proudu a telefonem.

Potřebná nastavení
Při prvním připojení na ústřednu ještě není zvolen jazyk komunikace a v systémovém
telefonu není zadané platné účastnické číslo MSN. V takovém případě budete po něko-
lika sekundách upozorněni na nutnost zadání jazyka a čísla MSN. Jako první budete
vyzváni k zadáni jazyka, který má váš telefon používat:
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Obr. 9: Připojení 
COMfort 2000 na 
interní S0-Port
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Obr. 10: Připojení 
COMfort 1200 na 
interní S0-Port
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Obr. 11: Připojení 
COMfort 1000 na 
interní S0-Port

8-mi pólová

6-ti pólová
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Po zadání vybraného jazyka budete vyzváni k zadání vašeho vlastního interního čísla
MSN. Toto interní volací číslo musí být zadáno také pro odpovídající interní S0-Port v
konfiguračním programu ústředny.

☞Používejte každé interní volací číslo vždy pouze pro jedno z ISDN zařízení, které
jsou připojena na ústřednu.

Nouzový provoz přístroje COMfort 1000
COMfort 1000 může být používán i při
výpadku elektrického proudu. Přístroj je
schopen pracovat v nouzovém provozu,
pokud je přepínač pro nouzové napájení
(obr. 12)přepnut do polohy „Notbetrieb“
(nouzový provoz)..
Při napojení na ústřednu potřebujete také
speciální přeřazovač, který při výpadku ele-
ktrické energie přepojí interní zařízení z
interního portu S0-Portu na externí S0-Port
(NTBA) např.:
� ISDN-Autoswitch od firmy Auerswald (vícenásobná zásuvka pro zapojení jednoho 

telefonu s oprávněním pro nouzový provoz)
� COMmander Autoswitch od firmy Auerswald (přídavný modul k ústředně 

COMmander Basic pro zapojení jednoho telefonu s oprávněním pro nouz. provoz)
Tímto způsobem pak lze provozovat COMfort 1000 se zapnutou funkcí pro nouzový pro-
voz, a to z "nouzového napájení" z místní ústředny poskytovatele připojení ( vystačí
pouze pro jeden telefon na jednu přípojku (NTBA) ).
Během výpadku proudu můžete uskutečňovat nejen externí hovory, ale také externí
volání přijímat. Číslo MSN uložené v telefonu je v tomto případě ignorováno.
COMfort 1000 tak reaguje na všechna příchozí volání této přípojky (NTBA).

 vybrat jazyk.

pomocí číselné klávesnice zadat interní 
volací číslo (např. 41) 

potvrdit zadání

Telefon je nyní schopen provozu

deutsch
english

zadat vlast. MSN
cislo

_
zadat vlast. MSN 

cislo
41 _

ctvrtek 
9.11.2001
kt 48 19:12
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Obr. 12: Spínač
pro nouz. provoz



16 Technické údaje

Nachází-li se COMfort 1000 v nouzovém provozu, pak platí následující funkční
omezení:
O V klidovém stavu zmizí údaje na displeji cca. po 30 sekundách. Poté není možné stis-

knout jakékoli tlačítko.
O Tento stav lze dočasně přerušit pouze příchozím voláním nebo zvednutím sluchátka. 

Volba čísla je tedy možná pouze po zvednutí sluchátka (příprava volby není možná).
O Není umožněn hlasitý odposlech.
O Zastaví se interní hodiny. Není tak možné provádět termínová volání. Kromě toho 

nejsou v seznamu volání zaznamenávány údaje o času a datu volání.
O Veškeré funkce ústředny jsou mimo provoz. Mnoho dalších funkcí je taktéž nedos-

tupných nebo pouze s omezeními.
O Vysílání vlastního čísla není ovlivněno. Zpravidla je vysíláno 1. MSN číslo v pořadí 

volacích čísel ústředny. 

☞   Na jednom interním (resp. během výpadku proudu externím) S0-Portu smí být provozo-
ván pouze jeden telefon v nouzovém provozu. Na všech ostatních telefonech, které
touto funkcí disponují musí být nouzový provoz vypnutý.

Technické údaje
Napájecí napětí 230 V M; W10%; 50 Hz, napájení pomocí sítˇového zdroje (COMfort 2000, 

COMfort 1200)
Napájení přes interní S0-Port z ústředny, napájení při nouzovém provozu přes 
NTBA z místní ústředny poskytovatele připojení ve spojení s automatickým 
přeřazovačem, např. ISDN-Autoswitch (COMfort 1000)

Příkon typ. 4 VA, max. 10 VA při maximální sestavě (COMfort 2000) 
typ. 4 VA, max. 5 VA (COMfort 1200)
typ. 400 mW, max. 1000 mW (COMfort 1000)
typ. 20 mW, max. 380 mW (COMfort 1000 v nouzovém provozu)

Systémové připojení interní S0-Port ústředny (COMmander Basic, COMmander Basic 19", 
COMpact 4410 USB nebo COMpact 2206 USB)

Připojení na PC USB rozhraní (COMfort 2000 a COMfort 1200)

Indikace LCD displej, 120 x 32 Pixelů, LED diody, částečně vícebarevné

Ovládací prvky číselná klávesnice, 10 funkčních tlačítek, 6 Softkeys (COMfort 2000),
doplňkově10 volně programovatelných funkčních tlačítek (COMfort 2000 
plus), číselná klavesnice, 11 funkčních tlačítek, 6 Softkeys, 6 volně programo-
vatelných funkčních tlačítek (COMfort 1000 resp. COMfort 1200)

Pláštˇ ABS-V0, odolný proti UV záření

Barvy bílá (světle šedá), břidlicová šedá, tmavě modrá

Rozměry (Š x H x V) 200 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000, COMfort 1200, COMfort 1000)
255 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000 plus)

Hmotnost cca. 900 g (COMfort 2000, COMfort 1200, COMfort 1000) 
cca. 1100 g (COMfort 2000 plus)

Teplota okolí 0 až 40°C

Bezpečnostní třída CE
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VŠEOBECNÝ POPIS OVLÁDÁNÍ TELEFONU

Popis tlačítek

�

��

·
·
·
C

O
M

fo
rt

·
·
·

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�
�

�
	




�
�

��

·
·
·
C

O
M

fo
rt

·
·
·

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��Shift

�

��

�

�
�




	
�

�
�

�



Abb. 13: Ovládací prvky
� Číselná klávesnice (viz str. 19)
� Tlačítko Hook s LED diodou (nahrazuje mechanický vidlicový spínač; viz str. 19)
� Tlačítko R (tlačítko zpětného dotazu; viz str. 10)
� Tlačítko Menu s LED diodou (viz str. 18)
� Tlačítko Exit (návrat) (viz. str. 18)
� Tlačítko opakované volby (viz str. 18)
� Tlačítko telefonního seznamu s LED diodou (viz str. 18)
� Tlačítko Plus/Mínus (viz str. 18)
� Tlačítko pro vypnutí mikrofonu s LED diodou (viz str. 18)
� Tlačítko reproduktoru s LED diodou (viz str. 18)
� 10 volně programovatelných funkčních tlačítek s LED diodou (u COMfort 2000 s pří-

davným tlačítkovým modulem); 6 volně programovatelných funkčních tlačítek s LED 
diodou (u COMfort 1000 a COMfort 1200; viz. str. 23)

� Grafický displej a 6 Softkeys s LED diodou (viz. str. 21)
� Tlačítko Shift s LED diodou (viz str. 19)

COMfort 1000

COMfort 2000
COMfort 2000 plus

COMfort 1200
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Tlačítko Exit (tlačítko návratu)
Stisknutím tohoto tlačítka se kdykoli dostanete zpět z aktuálně otevřeného menu nebo
zrušíte přípravu volby. Telefon se vrátí do klidového stavu. Pokud nebylo předchozí na-
stavení řádně ukončeno, nebudou příslušná data uložena.

Tlačítko Menu
Stisknutím tlačítka menu se dostanete do menu, kde můžete zpracovávat a provádět
různé funkce. Tyto se týkají jak nastavení telefonu, tak i uživatelských nastavení
ústředny.
Tlačítko menu spouští nastavení telefonu (str. 82), obsazování volně programovatelných
funkčních tlačítek (str. 89), jednotlivé funkce pro sladění telefonu a ústředny (str. 76) a
snímání informací (str. 61). Každým stisknutím tohoto tlačítka opustíte právě otevřené
menu a vrátíte se do hlavní nabídky. Je-li telefon právě v jedné z nabídek menu, pak se
vedle příslušného tlačítka rozsvítí LED dioda.

Tlačítko opakované volby
Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete do paměti opakované volby, kde se ukládají pos-
lední volaná čísla (max. 30) společně s časem a datem volání. Opakovaným stisknutím
tlačítka opakované volby nebo softkeys lze zobrazit číslo a zvednutím sluchátka toto
číslo přímo zvolit (vytočit). Je-li sluchátko při stisknutí tlačítka opakované volby již zved-
nuté, je hned zvoleno poslední volané číslo.

Tlačítko telefonního seznamu
Pomocí tohoto tlačítka můžete provádět záznamy, změny a volby čísel z telefonního
seznamu. Při každém novém stisknutí tohoto tlačítka se dostanete do menu “Nový
záznam”. Je-li aktivován telefonní seznam, svítí dioda LED nacházející se vedle tlačítka.
Stisknete-li tlačítko při zadávání přímé volby, termínového volání nebo přesměrování
volání, pak můžete požadované číslo zvolit z telefonního seznamu.

Tlačítko plus/mínus pro hlasitost
Těmito tlačítky můžete v závislosti na stavu telefonu nastavovat hlasitost sluchátka (při
zvednutém sluchátku), reproduktoru (při aktivovaném hlasitém odposlechu), handsfree
(při hovoru za použití handsfree) nebo zvonění (během zvonění resp. při nastavování
rytmu zvonění; viz str. 84).

Tlačítko vypnutí mikrofonu
Pomocí tohoto tlačítka můžete během aktivního spojení deaktivovat mikrofon sluchátka,
základní jednotky a handsfree, abyste se např. mohli zeptat někoho v místnosti. Dalším
stisknutím tlačítka je odpovídající mikrofon opět aktivován. V době, kdy je mikrofon vy-
pnutý, svítí dioda LED nacházející se vedle tlačítka (viz str. 26).

Tlačítko reproduktoru
Chcete-li dát dalším osobám v místnosti možnost účastnit se hovoru, můžete stisknutím
tlačítka reproduktoru zapnout reproduktor a popř. také mikrofon na základní jednotce
(viz str. 24). Je-li aktivována funkce hlasitého hovoru, svítí dioda LED nacházející se
vedle tlačítka. Je-li aktivována funkce hlasitého odposlechu (zapnutý reproduktor ve
sluchátkovém modulu a zapnutý mikrofon ve sluchátku), dioda LED nacházející se vedle
tlačítka bliká. 
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Tlačítko Hook
Toto tlačítko nahrazuje mechanický vidlicový spínač. Potřebujete ho např. pro hovory za
pomoci handsfree (str. 26). Existuje-li spojení s ústřednou (např. během hovoru), pak
svítí dioda LED nacházející se vedle tlačítka. Je-li váš telefon volán, dioda LED bliká.

Tlačítko R
Toto je tlačítko zpětného dotazu. Běžně bývá nahrazeno tlačítky Softkeys, ale může být
také použito pro uskutečnění hovoru zpětného dotazu.

Tlačítko Shift
Pomocí tlačítka Shift zpřístupníte druhou úroveň funkčních tlačítek. Toto tlačítko není k
dispozici u systémového telefonu COMfort 2000. Namísto toho můžete naprogramovat
na funkci Shift jedno volně programovatelné funkční tlačítko nebo použít pro dosažení
druhé úrovně Doubleclick (dvojité stisknutí).

Číselná klávesnice
Pomocí číselné klávesnice můžete zadávat jak čísla tak písmena (popř. různé zvláštní
znaky; viz tabulka).

Systémový telefon přepíná při zadávání textových údajů automaticky z číselného
zadávání na textové. Např. když pořizujete záznam do telefonního seznamu nebo obsa-
zujete tlačítko přímé volby číslem a jménem. Pomocí jedno nebo vícenásobného stisk-
nutí číselného tlačítka lze zadávat písmena, čísla a různé další znaky. Například dosáh-
nete trojitým stisknutím tlačítka  třetí písmeno na tlačítku - tedy “L”. Přitom se na
displeji objeví znak „ “ nebo „ “. Stisknutím Softkey nacházejícího se vedle tohoto
znaku můžete měnit režim psaní na malá nebo velká písmena.

Velká písmena Malá písmena

1 - / +

A B C 2 Ä @ Æ Å Ç a b c 2 ä @ æ å á à â ç

D E F 3 É d e f 3 é è ê ë

G H I 4 g h i 4 ì í î ï

J K L 5 j k l 5

M N O 6 Ö Ø m n o 6 ö ø ñ ó ò ô

P Q R S 7 ß p q r s 7 ß

T U V 8 Ü t u v 8 ü ú ù û ÿ

W X Y Z 9 w x y z 9

mezera 0 . , : ; ’ “ ? ¿ ! ¡ _

* ( ) [ ] < = > « » ^ ‘ ~ { }

# % & § £ $ �
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Příklad pro zapsání jména (např. v telefonním seznamu):

+

Pomocí konfiguračního programu COMfort Set můžete záznamy v telefonním seznamu
pohodlně vytvářet na počítači.

Kromě toho můžete zadáním prvního znaku nabo celého jména záznamy v telefonním
seznamu systémového telefonu vyhledávat. Po aktivaci funkce telefonního seznamu
(tlačítko telefonního seznamu ) stiskněte jedenkrát nebo opakovaně číselné
tlačítko, telefon rozpozná písmeno a vyhledá záznam, který začíná na zadané písmeno
nebo písmena). Můžete zadat až 16 znaků (písmen). Tato můžete pomocí vymazá-
vacího tlačítka ( ) opět smazat. Pokud se v druhém řádku displeje namísto čísla objeví
4 pomlčky ----, není k dispozici žádný záznam, který by odpovídal zadané kombinaci pís-
men.
Příklad pro hledání jména z telefonního seznamu:

zadat první písmeno (např. „K“ 
pro„Karl“).

Přepnout na „malá písmena“.

Zadat druhé písmeno „a“.

Zadat třetí písmeno „r“.

Zadat čtvrté písmeno „l“.

Potvrdit zadání.

Zadat počáteční písmeno (např. „T“ 
pro „Thorsten“).

Bude zobrazen první záznam 
začínající písmenem „T“ .

Zadat druhé písmeno „h“.
Jméno „Thorsten“ není v tomto 
tvaru k dispozici.
Smazat písmeno „h“.

Namísto písmene „h“ zadat 
písmeno „o“.
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Softkeys a k nim náležející piktogramy
Vpravo a vlevo od displeje se nachází šest nepopsaných tlačítek, tzv. Softkeys. Funkce
těchto tlačítek je závislá na stavu telefonu, jejich momentální funkce je znázorněna
pomocí piktogramů na levém a pravém okraji displeje. Není-li vedle některého tlačítka
zobrazen žádný piktogram, pak je tlačítko v tomto stavu telefonu bez funkce (neaktivní).
Význam jednotlivých piktogramů je popsán v následující tabulce.

☞  Výjimka: Ve druhé úrovni se piktogramy nepoužívají. Funkce je popsána textem vedle
příslušného tlačítka. 
8)

Nalezen záznam ve tvaru „Torsten“. 

V klidovém stavu
Přepnout z klidového stavu do menu, 
druhé funkční úrovně.

Zobrazit obsah paměti MEMO. 
MEMO je poté smazáno.

Aktivovat zobrazení informací o stavu 
USB připojení . 8)

Předčasně deaktivovat dosud 
neúspěšný Power Dialling.

Aktivovat funkci potlačení vysílání vlast-
ního čísla (CLIR) pro další hovor(y), 
pokud je v ústředně aktivována funkce 
vysílání čísla.

Zobrazit seznam SMS, aby bylo 
možné SMS číst, psát a posílat.

Zobrazit seznam zmeškaných volání, 
pro prohlížení nebo volbu záznamů.

Telefonní seznam/Termíny
Otevřít záznam ke zpracovávání nebo 
vymazání. Začít pořizovat nový záznam.

Seznamy telefonních čísel 
Převzít číslo nebo text SMS do přípravy 
volby (pro následnou volbu nebo převzetí 
do telefonního seznamu) 

Vymazat jednotlivý záznam ze 
seznamu zmeškaných volání, hovorů, 
SMS nebo posledních volených čísel.

SMS funkce 8)

Zobrazit seznam SMS, aby bylo možné 
SMS číst, psát a posílat. Otevřít SMS (text) ke čtení.

Uložit SMS (text). Poté není možné auto-
matické přepisování, ale pouze 
manuální vymazání.

Začít pořizovat nový záznam.

8. pouze COMfort 2000 a COMfort 1200
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Příprava volby
Aktivovat funkci SMS (pokud jsou zřízena 
centra SMS), aby bylo možné psát text 
nebo číst, upravovat či vymazat text již 
existující.

Převzít do telefonního seznamu tele-
fonní číslo vytvořené (nebo převzaté) 
v přípravě volby.

Navigace v menu
Přepnout z klidového stavu do menu 
druhé funkční úrovně.

Zpět do předchozího menu resp. 
změnit předchozí úroveň.

Posunout kurzor k dalšímu záznamu 
resp. další funkci (tlačítko Scroll-up - 
tlačítko pro posun nahoru).
Automatické listování při podržení 
tlačítka.
Při současném stisknutí tlačítka Scroll-
down se dostanete na začátek seznamu.

Posunout kurzor k předchozímu 
záznamu resp. předchozí funkci 
(tlačítko Scroll-down-tlačítko pro 
posun dolů).
Automatické listování při podržení 
tlačítka.
Při současném stisknutí tlačítka 
Scroll-up se dostanete na začátek 
seznamu.

Posunout kurzor k další informaci 
(tlačítko Scroll-up).

Posunout kurzor k předchozí infor-
maci (tlačítko Scroll-down).

Vyvolat seznam pro posunování (k dis-
pozici při více než třech záznamech).

Výběr záznamu ze seznamu pro 
posunování k dalšímu zpracování.

Během hovoru / volání
Posunout kurzor v dolním řádku displeje 
k další funkci (tlačítko Scroll-up).

Posunout kurzor v dolní části displeje 
k další funkci (tlačítko Scroll-down).

Výběr účastníka hovoru pro další funkce 
resp. pro střídavý hovor. Během volání / hovoru vybrat funkci 

zobrazenou v dolním řádku displeje.Zobrazit informace k právě probíhajícímu 
hovoru. 

Zadávání (čísel / písmen)

Posunout kurzor do leva. Posunout kurzor do prava.

Vymazat poslední znak před kurzorem. 
Pokud podržíte tlačítko déle než 2 
vteřiny, bude vymazán celý záznam.

Převzetí záznamu.

Během psaní textu přepnout na malá 
písmena.

Během psaní textu přepnout na velká 
písmena.

Potvrzení
„Ano“ jako odpověď na otázku. Nebo: 
Znázornění potvrzení nějaké změny, aby 
byl možný návrat do klidového stavu.

„Ne“ jako odpověď na otázku.
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Volně programovatelná funkční tlačítka
Tato tlačítka mohou být libovolně obsazena nejčastěji používanými funkcemi - částečně
také předefinovány (viz str. 89). Pokud je tlačítko naprogramováno jako tlačítko přímé
volby, pak dioda LED přiřazená k tlačítku indikuje stav účastníka (obsazeno nebo aktiv-
ita) uloženého pod tímto tlačítkem. To stejné platí pro tlačítka pro cílený přístup na
externí linku, kterou můžete zřídit pro externí S -Porty/externí linky a také pro určitá
nastavení jako je ochrana před voláním nebo čekající hovor.
Systémové telefony COMfort 1000 a COMfort 1200 mají k dispozici 6 dvojnásobně pro-
gramovatelných funkčních tlačítek. Je-li systémový telefon COMfort 2000 rozšířen o pří-
davný tlačítkový modul COMfort 2000 Xtension (je možné připojit až 5 modulů), pak
máte na každém modulu k dispozi 10 dvojnásobně programovatelných funkčních
tlačítek. Druhou úroveň tlačítek docílíte dvojitým stisknutím nebo předchozím stisknutím
tlačítka Shift.

☞  Diody LED zobrazují pouze stav funkce uložené pod tlačítkem na jeho první úrovni (viz
str. 67).

Výběr
Výběr a převzetí funkce, která je popsaná 
za touto značkou (momentálně není 
aktivováno).

Výběr a převzetí funkce, která je pop-
saná za touto značkou (momentálně 
není aktivováno).

Převzít změnu (aktivace checkboxů). 

Aktivovat checkbox (momentálně 
neaktivní).

Deaktivovat checkbox (momentálně 
aktivní).

Funkce VoiceMailu(hlasové pošty) (s Voice Mail Center 461)
Přeskočit momentálně přehrávaný 
záznam.

Zopakovat poslední resp. probíhající 
záznam.

Ukončit přehrávání resp. ukončit na-
hrávání ohlášení. Vymazat právě přehrávaný záznam.

Spustit nahrávání ohlášení.
(pokud chcete nahrát ohlášení „bez 
možnosti zanechání vzkazu“, přidržte 
tlačítko tak dlouho, než se na displeji 
objeví „pouze ohlášení“.)

Spustit přehrávání nových, ještě 
nevyslechnutých záznamů (pro po-
slech všech záznamů přidržte tlačítko 
tak dlouho, než se na displeji objeví 
„všechny záznamy“).

Spustit změnu ohlášení. Vymazat všechny záznamy.

Spustit manuální ovládání. Přepnout do menu první funkční 
úrovně.
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Komfortní telefonování
Zapnutí funkce hlasitého hovoru před započetím volby (vytáčení)

Máte možnost telefonovat i s položeným sluchátkem. V takovém případě je zapnutý
reproduktor a mikrofon v základní jednotce.

☞  Pokud během hlasitého hovoru zvednete sluchátko, je reproduktor a mikrofon v základní
jednotce odpojen a vy pak vedete běžný hovor přes sluchátko.
Pokud během hlasitého hovoru v režimu handsfree 9) stisknete tlačítko reproduktoru,
pokračuje hovor přes handsfree. Pro úplné ukončení hovoru musíte místo tlačítka re-
produktoru stisknout tlačítko Hook.

Zapnutí funkce hlasitého hovoru během probíhajícího hovoru
Pokud chcete dát dalším osobám v místnosti možnost zúčastnit se hovoru, můžete zap-
nout reproduktor a mikrofon v základní jednotce, a to tak, že přidržíte tlačítko reproduk-
toru déle než jednu vteřinu. (Přitom se automaticky vypne mikrofon ve sluchátku.)

☞   Pokud zavěsíte sluchátko během hlasitého hovoru zůstáva hovor spojen. Při následném
stisknutí tlačítka reproduktoru je hovor definitivně přerušen.
V režimu handsfree 9) zůstává mikrofon v handsfree zapnutý i při aktivovaném hlasitém
hovoru.

Zapnout hlasitý hovor.

Zvolit číslo.

[-

nebo

Během hlasitého hovoru svíti dioda 
LED umístěná vedle tlačítka reproduk-
toru.

Ukončit hovor.
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...
držte cca. 1 vteřinu

vedete běžný hovor (se sluchátkem 
nebo pomocí handsfree 9)).

Zapnout hlasitý hovor.

[-

Během hlasitého hovoru svíti dioda 
LED umístěná vedle tlačítka 
reproduktoru.

Vypnout hlasitý hovor a vrátit se k 
běžnému hovoru.

�

�

�

�

�
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9. pouze COMfort 2000
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Zapnutí a vypnutí hlasitého odposlechu
Pokud chcete dát dalším osobám v místnosti možnost poslouchat hovor, můžete zap-
nout reproduktor na sluchátkovém modulu, a to krátkým jednorázovým stisknutím
tlačítka reproduktoru. Hovor vedete dál přes sluchátko nebo pomocí handsfree 9) ,
nejedná se o hlasitý hovor. 

☞Pokud během hlasitého odposlechu položíte sluchátko, je hovor ukončen. Během ho-
voru můžete delším stisknutím (cca 1 vteřinu) tlačítka reproduktoru přepnout z hlasitého
odposlechu na hlasitý hovor. 
V režimu handsfree 9) může jednotlivá osoba hovor poslouchat také pomocí reproduk-
toru sluchátka. K tomu stačí během hovoru prostě zvednout sluchátko. Sluchátko
můžete zase kdykoli položit, aniž by byl hovor ukončen.

Ukončení hovoru a nová volba čísla
Pokud chcete ukončit probíhající hovor a následně uskutečnit další volání, nemusíte
pokládat sluchátko. Pokud stisknete tlačítko Hook, telefon přejde do klidového stavu a
vy můžete začít nové volání. 

vedete běžný hovor (se sluchátkem 
nebo pomocí handsfree 9)).

Zapnout hlasitý odposlech.

(

Během hlasitého odposlechu bliká 
dioda LED umístěná vedle tlačítka 
reproduktoru.

Ukončit hlasitý odposlech a vrátit se 
k běžnému hovoru.

�

�

�

�

�

	




�
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�

Vedete běžný hovor.

Ukončit hovor.

/

Následně zvolit nové číslo.

Začít hovor.
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Hovor pomocí handsfree10)

☞Aby bylo možné vést hovory pomocí handsfree, musí být na telefonu aktivován režim
handsfree (viz str. 75). Pokud tomu tak není, tak stisknutím tlačítka Hook zapnete / vyp-
nete reproduktor a mikrofon v základní jednotce (hlasitý hovor).
Pokud je během hovoru pomocí handsfree zvednuto sluchátko, může být hovor
odposloucháván pomocí reproduktoru ve sluchátku (mikrofon ve sluchátku zůstává vyp-
nutý). Sluchátko lze zase kdykoli položit, aniž by byl hovor ukončen.

Vypnutí mikrofonu během hovoru
Pokud chcete něco prodiskutovat s osobou v místnosti a nechcete, aby účastník na tele-
fonu poslouchal, můžete pomocí tlačítka mikrofonu dočasně vypnout mikrofon. Tímto je
vypnut právě aktivní mikrofon (ve sluchátku, základní jednotce nebo na handsfree), opě-
tovným stisknutím tlačítka mikrofonu se tento opět zapne. 

10.pouze COMfort 2000

Začít hovor.

Zvolit číslo.

[-

Během hovoru svíti dioda LED 
umístěná vedle tlačítka Hook.

Ukončit hovor.

Vedete hovor (mikrofon ve 
sluchátku, handsfree nebo základní 
jednotce je zapnutý).

Vypnout mikrofon.

[-

Při vypnutém mikrofonu svítí dioda 
LED umístěná vedle tlačítka mikro-
fonu.

Opět zapnout mikrofon.
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TELEFONOVÁNÍ

Přijetí hovoru
Je-li číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu vašeho systémového telefonu, pak
se ihned při prvním zazvonění na displeji telefonu zobrazí namísto telefonního čísla
přímo jméno volajícího. Jste-li voláni, pak vám displej ještě před zvednutím sluchátka
zobrazí číslo resp. jméno volajícího. Předpoklady pro zobrazování čísla volajícího na
externí lince:
O Volání je uskutečněno z digitální ústředny (lokální ústředna poskytovatele připojení).
O Volající nemá aktivovanou funkci potlačení přenosu vlastního čísla. 
Pokud není číslo volajícího k dispozici, pak se na displeji zobrazí text „neznámý“.

+ 
Pokud nejste přítomni nebo z jakéhokoliv důvodu nemůžete volání příjmout, je číslo vo-

lajícího uloženo do seznamu zmeškaných volání, a to za předpokladu, že je číslo k dis-
pozici. Ze seznamu zmeškaných volání můžete číslo přímo zvolit, abyste zavolali vola-
jícímu zpět. (viz str. 33).

Přijetí externího hovoru

Přijetí interního hovoru

Přidržení volajícího
Pokud chcete volání příjmout, ale ještě předtím chcete dokončit hovor s osobou vedle
vás, máte možnost po tu dobu volajícího přidržet. 

/ /

Volá vás firma Moll a.s. Brno. 
(„Odbyt“:Je jméno pro vaše externí 
telefonní číslo v ústředně)

Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

/ /

Volá vás kolega Meier z oddělení IT. 
(„Graf, odbyt“: Je jméno pro vaše 
interní telefonní číslo v ústředně)

Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

Někdo vás volá, ale vy právě hovoříte s 
osobou vedle vás.

Najít „přidržení volajícího“.

Přidržet volajícího.

Slyšíte interní volací tón. Přidržený vola-
jící slyší čekací hudbu.
Začít hovor s přidrženým volajícím. 
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Zvoní jiný interní telefon – převzetí hovoru (Pick-up)
Pokud slyšíte zvonit cizí interní telefon, můžete volání příjmout na svém vlastním tele-
fonu resp. na telefonu ve vaší blízkosti. Pro tyto účely se používá funkce nazvaná „Pick-
up“. Tímto způsobem převezmete volání na svůj telefon. Pokud chcete převzít volání
patřící určité skupině, zvolte Pick-up pro dané skupinové volací číslo.

+ 
Pod volně programovatelná funkční tlačítka 11) můžete uložit účastnická či skupinová

telefonní čísla (tlačítko přímé volby; viz str. 93). Podle červené blikající diody LED
snadno poznáte, že je toto číslo voláno a stisknutím příslušného tlačítka přímé volby a
následným potvrzení převezmete jednoduše volání na svůj telefon. Můžete si také
tlačítko Pick-up vytvořit (viz str. 89). Po stisknutí tohoto tlačítka musíte pak pouze vybrat
telefon, tak jak je zde popsáno.
Stejným způsobem můžete uskutečnit také převzetí hovorů. Telefony resp. záznamníky,
u kterých je povoleno převzetí hovoru (viz příručka k ústředně), jsou zobrazeny v
seznamu i pokud bylo volání již přijato.

Čekající volání - přijetí čekajícího volání
Během probíhajícího hovoru jste pomocí signálu čekajícího volání (tón anebo blikající
dioda LED u tlačítka Hook; viz str. 85) upozorněni na další příchozí volání (externí vola-
jící, poplach nebo návštěva u dveří). Pro hovor s čekajícím resp. pro potvrzení poplachu
máte dvě možnosti.
1. Ukončíte dosud probíhající hovor pomocí položení sluchátka. Váš telefon začne stan-
dardně zvonit a vy můžete přijmout volání běžným způsobem. 
2. Jak je zde popsáno zahájíte druhý hovor (hovor zpětného dotazu). Současný účastník
hovoru je pak přesunut do pozadí.
Pokud čekající volání nechcete příjmout, máte následující možnosti: čekajícího odmít-
nout (str. 29) nebo čekajícího ignorovat (str. 30).

+ 
Pokud nechcete, aby na váš telefon přicházela čekající volání, můžete v menu vašeho

systémového telefonu funkci čekajícího volání vypnout (str. 77).

Přejít do druhé úrovně.

... Aktivovat „Pick-up“.

...

Je zobrazen seznam vyzvánějících 
telefonů.
Vybrat jeden z vyzvánějících telefonů.

11. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

Během hovoru vás volá Moll a.s.

Přijmout čekající volání.
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Odmítnutí volajícího
Váš systémový telefon vám na spodním řádku displeje zobrazuje funkce, které je možné
používat během hovoru. Pomocí tlačítka Scroll-Up (posun nahoru) ( ) resp. Scroll-
Down (posun dolů) ( ) můžete těmito různými funkcemi listovat. Pomocí tlačítka
potvrzení (volby) ( ) aktivujete právě zobrazenou funkci. V následujících kapitolách
jsou podrobně vysvětleny možnosti jednotlivých funkcí.

Odmítnutí volání
Pokud nechcete s volajícím mluvit, ukončíte volání, a to tak, že volání odmítnete. Volající
uslyší obsazovací tón - ale pouze pokud nezvonily také jiné telefony.

Čekající volání – odmítnutí čekajícího volání
Během probíhajícího hovoru jste pomocí signálu čekajícího volání (tón anebo blikající
dioda LED u tlačítka Hook; viz str. 85) upozorněni na další příchozí volání (externí vola-
jící, poplach nebo návštěva u dveří). Pokud nechcete s čekajícím volajícím mluvit,
ukončíte čekající volání, a to tak, že čekající volání odmítnete. Čekající Volající uslyší
obsazovací tón - ale pouze pokud nezvonily také jiné telefony.

+ 
Pokud nechcete, aby na váš telefon přicházela čekající volání, můžete v menu vašeho

systémového telefonu funkci čekajícího volání vypnout (str. 77).

Někdo vás volá (číslo volajícího není 
zobrazeno; „Odbyt“: Je jméno pro vaše 
externí telefonní číslo v ústředně).

Vyhledat „odmítnout“.

Odmítnout volání.

Během hovoru přichází čekající volání . 
(Číslo volajícího není zobrazeno.)

Vyhledat „odmítnout“.

Odmítnout čekající volání.
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Čekající volání – ignorování čekajícího volání (vypnutí tónu čekajícího volání)
Během probíhajícího hovoru jste pomocí signálu čekajícího volání (tón anebo blikající
dioda LED u tlačítka Hook; viz str. 85) upozorněni na další příchozí volání (externí vola-
jící, poplach nebo návštěva u dveří). Pokud chcete trochu posunout přijetí čekajícího
volání, abyste mohli dokončit aktuální hovor, můžete vypnout rušící tón upozorňující na
čekající volání. Čekající dále volá! 

Uskutečnění hovoru
Jakmile telefon rozpozná telefonní číslo uložené v telefonním seznamu systémového
telefonu zobrazí k němu příslušné jméno. Telefonní číslo je pak prostě přepsáno
jménem. Pokud se nacházíte v přípravě volby (viz str. 31), je zobrazeno jak číslo, tak
také příslušné jméno. Pokud zvolíte méně než 9 číslic, je číslo z důvodu lepší čitelnosti
zobrazeno v dvojnásobné velikosti (během volby a hovoru). Pokud je zvolenému číslu v
telefonním seznamu přiřazeno jméno o méně než 9 znacích, pak i toto je zobrazeno ve
dvojnásobné velikosti.

� ☞Pokud jste číslu uloženému v telefonním seznamu přiřadili také tlačítko přímé volby (viz
str. 93) s jiným jménem, pak má jméno z přímé volby při použití tlačítka přímé volby před-
nost.

Zvednutí sluchátka a uskutečnění hovoru

� ☞Nezapomeňte zadat u externích čísel přístupové číslo na externí linku, tedy „0“ (výjimky:
přístroj s přímým přístupem na ext. linku a nouzový provoz12), viz str. 36) nebo stisknout
tlačítko výběru ( ) po přístupu na externí linku.

Během hovoru přichází čekající volání .

Vyhledat „Vyp. tón ček. volání“.

Vypněte tón upozorňující na čekající 
volání.

/ /
Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

Zvolte požadované telefonní číslo 
(externí čísla s přístupovým číslem na 
externí linku).

Jakmile jste zvolili první číslici, můžete 
stisnutím tlačítka výběru ( ) volbu 
přerušit a začít volbu znovu.

Až zvolíte celé číslo, je zavolán 
požadovaný účastník.

�

12. pouze COMfort 1000
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Volba čísla s přípravou volby
Příprava volby vám umožňuje zadané číslo překontrolovat a popřípadě opravit, a to ještě
před navázáním spojení.

+ 
Z přípravy volby můžete číslo pomocí tlačítka  přenést přímo do telefonního seznamu.

(viz str. 71).

� ☞Chcete-li opustit menu bez zvolení zadaného telefonního čísla, pak stiskněte prosím
tlačítko .
Při volbě externích telefonních čísel nezapomínejte zadat číslo „0“ pro přístup na externí
linku (výjimka: přístroj s přímým přístupem na ext. linku a nouzový provoz 12); viz str. 36).

Volba čísla pomocí tlačítka přímé volby
Často používaná interní a externí telefonní čísla můžete uložit pod volně programo-
vatelná funkční tlačítka 13) (tlačítko přímé volby; viz str. 93). Možnost stisknout několik
tlačítek přímé volby po sobě můžete využít k uložení částí čísel na jednotlivá tlačítka
(např. předvolby providerů). Tato pak mohou být volena v libovolném pořadí.
Po stisknutí takto zřízeného tlačítka je číslo okamžitě zvoleno - pokud je přitom však
položené sluchátko, je číslo nejdříve převedeno do přípravy volby (str. 31). Pokud
stisknete více tlačítek přímé volby za sebou, na druhém řádku displeje se za sebou
zobrazí jména přiřazená k těmto tlačítkům. 

Zvolte požadované číslo (externí číslo 
volte včetně přístupového čísla na 
externí linku).

Jakmile jste zvolili první číslo máte 
možnost provádět korektury pomocí 
tlačítek se šipkou ( ) nebo tlačít-
kem mazání ( ).

/ / /
Jestliže je číslo v pořádku, zvedněte 
sluchátko nebo začněte hlasitý hovor 
(viz také str. 24).

Je volán účastník s daným číslem.

��

13. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem 

Stiskněte příslušné programovatelné 
funkční tlačítko..

/ / /

Na druhém řádku je zobrazeno jméno, 
které jste na toto tlačítko přímé volby 
uložili. 

Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).
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Volba čísla uloženého v telefonním seznamu
Telefonní seznam slouží k ukládání užitečných a často používaných telefonních čísel
společně se jmény. Do telefonu lze uložit až 400 záznamů telefonních čísel a jmen (viz
str. 69). Kromě toho se zobrazují interní telefonní čísla (účastníci, skupiny, “dveře”,
poplašné volání) a také čísla zkrácených voleb ústředny (tyto nelze měnit na telefonu).
Pokud nebyla při zřizování těchto čísel zadána jména (např. zřizování přes telefon),
systémový telefon jméno pro telefonní seznam vytvoří.
Všechny záznamy jsou zobrazovány v abecedním pořadí. Záznamy můžete hledat
pomocí listování nebo zadáním jména a číslo z telefonního seznamu pak zvolit dle
následujícího popisu.

� ☞Interní telefonní čísla a čísla zkrácených voleb ústředny není možné měnit přímo na tele-
fonu.
Chcete-li opustit menu bez zvolení zobrazeného telefonního čísla, pak stiskněte tlačítko

.

Volba čísla z paměti posledních volaných čísel
V paměti posledních volaných čísel je uloženo 30 naposledy vámi zvolených čísel. Čísla
jsou v paměti uložena společně s počtem kolikrát bylo číslo zvoleno, datem a časem
volby (u vícenásobné volby je uložen datum a čas poslední volby).

Aktivovat telefonní seznam.

Najít požadovaný záznam.

nebo Zadat počáteční písmeno (např. „K“ pro 
jméno „Kaiser“) (viz také str. 19 ).

/ / /
Zvedněte sluchátko, začněte hlasitý 
hovor (viz také str. 24) nebo převeďte 
číslo do přípravy volby.

Aktivovat opakování volby.

Nalistujte požadovaný záznam ze 
seznamu.

nebo

/ / /
Zvedněte sluchátko, začněte hlasitý 
hovor (viz také str. 24) nebo převeďte 
číslo do přípravy volby.
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� ☞Je-li při stisknutí tlačítka opakované volby sluchátko zvednuté, je okamžitě zvoleno pos-
lední volané číslo.
Chcete-li opustit menu bez zvolení zobrazeného telefonního čísla, pak stiskněte tlačítko

. Podrobnější informace naleznete také v kapitole Náhled na seznam volání na
straně 66.

+

Pokud chcete zamezit ukládání zbytečně velkého množství údajů, můžete seznamy
konfigurovat z hlediska ukládaných volání (str. 87).

Volba čísla z paměti zmeškaných volání
V paměti zmeškaných volání se ukládají volání, která nebyla přijata (nebyl uskutečněn
hovor) (viz také str. 66). Máte možnost přímo zavolat volajícího ze seznamu
zmeškaných volání, k tomu postačí zvednout sluchátko u příslušného záznamu nebo
převzít číslo do přípravy volby. Jakmile je vytvořeno spojení s účastníkem, je příslušný
záznam ze seznamu zmeškaných volání vymazán.
Dioda LED umístěná vedle symbolu telefonu vás upozorňuje na záznamy v seznamu
zmeškaných volání (signalizace diodou LED je nastavitelná, viz str. 85).

� ☞Chcete-li opustit menu bez zvolení zobrazeného telefonního čísla, pak stiskněte tlačítko
 .

+

Pokud chcete zamezit ukládání zbytečně velkého množství údajů, můžete seznamy
konfigurovat z hlediska ukládaných volání (str. 87).

Volba čísla z paměti všech hovorů 
V paměti všech hovorů se ukládají hovory uskutečněné na tomto telefonu (příchozí a
odchozí) včetně telefonního čísla účastníka, pokud je k dispozici, data, času a délky hov-
oru (viz také str. 65). Dle následujícího popisu máte možnost přímo zavolat účastníkovi
z tohoto seznamu.

Aktivovat seznam zmeškaných volání.

Nalistujte požadovaný záznam ze 
seznamu.

/ / /
Zvedněte sluchátko, začněte hlasitý 
hovor (viz také str. 24) nebo převeďte 
číslo do přípravy volby.
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   Chcete-li opustit menu bez zvolení zobrazeného telefonního čísla, pak stiskněte tlačítko
.

+

Pokud chcete zamezit ukládání zbytečně velkého množství údajů, můžete seznamy
konfigurovat z hlediska ukládaných volání (str. 87).

Volanému se nemá zobrazit vaše číslo
Pokud chcete potlačit přenos vaše telefonního čísla, stiskněte před započetím hovoru
Softkey (tlačítko) umístěné vedle symbolu brýlí. Následně se na displeji zobrazí tmavé
brýle (Sluneční brýle ) jako symbol pro aktivovanou funkci potlačení přenosu vlastního
telefonního čísla.

� ☞Tuto funkci lze využívat pouze v případě, že máte tuto možnost aktivovanou od posky-
tovatele připojení, tzv. funkce CLIR.
Toto Softkey (tlačítko) může být vyřazeno z provozu konfiguračním programem COMset
dodávaným k ústředně. 

Chcete volanému přenést konkrétní číslo14)

Pokud máte funkční tlačítko nastavené odpovídajícím způsobem, můžete před
započetím hovoru zvolit MSN číslo, které má být volanému zobrazeno. 

Přejít do druhé úrovně.

... Aktivovat seznam hovorů.

Nalistujte požadovaný záznam ze 
seznamu.

/ / /
Zvedněte sluchátko, začněte hlasitý 
hovor (viz také str. 24) nebo převeďte 
číslo do přípravy volby.

Aktivovat potlačení přenosu čísla.

Je aktivováno potlačení přenosu vlast-
ního čísla. Toto nastavení zůstane v 
platnosti až do dalšího stisknutí tohoto 
tlačítka.

Uskutečnit hovor.

14. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem 
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� ☞Je-li symbol brýlí na displeji tmavý (sluneční brýle ), pak je funkce přenosu telefonního
čísla právě potlačena (str. 34). Stiskněte tlačítko vedle slunečních brýlí a funkce po-
tlačení přenosu čísla je zrušena.
Pokud máte aktivované určité MSN číslo pro další hovor a ještě před jeho uskutečněním
vás někdo zavolá, pak je toto MSN číslo z telefonu odstraněno (musíte jej zadat znovu). 

Hovor s přiřazením k projektu
Pokud chcete na základě vyhodnocení dat o hovorech oddělit náklady popřípadě
vynaložený čas na jednotlivé projekty, můžete hovory provádět přes různá čísla projektů.
Číslo projektu lze vybrat během probíhajícího hovoru (str. 43) nebo jej zvolit přes druhou
úroveň ještě před započetím hovoru. Pomocí programu COMfort Set lze vytvořit seznam
používaných čísel projektů. Není-li seznam k dispozici, musí být číslo (dvou až šesti-
ciferné) zadáno během přiřazování projektu. Toto číslo nebude uloženo v seznamu pro-
jektů. 

+

Pokud chcete číslo projektu zadat manuelně, neberte ohled na seznam projektů a prostě
zadejte na číselné klávesnici nové číslo (dvou až šesticiferné). Zobrazení na displeji se
změní automaticky. Toto číslo projektu však nebude uložené v seznamu projektů.
Funkci zadávání čísla projektu můžete uložit také pod volně programovatelné funkční
tlačítko 15) (viz str. 89). Po stisknutí tohoto tlačítka musíte dle popisu ještě vybrat číslo

Příslušně naprogramovaným funkčním 
tlačítkem (viz str. 91) aktivujte číslo 
MSN pro další hovor. 

[-  
Je aktivováno číslo MSN nastavené pro 
toto tlačítko. (dioda LED svítí pouze 
pokud je funkce na 1. úrovni).

Uskutečnit hovor.

Přejít do druhé úrovně.

... Aktivovat přiřazení projektu. 

Číslo projektu bylo zadáno společně se 
jménem.

Najít požadovaný projekt.

... Zvolit požadovaný projekt.

15. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
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projektu. Pro zrychlení zadávání čísla projektu můžete jednotlivé často používané pro-
jekty uložit pod funkční tlačítko.

� ☞Pokud máte aktivované určité číslo projektu pro další hovor a ještě před jeho
uskutečněním vás někdo zavolá, pak je toto číslo projektu z telefonu odstraněno (musíte
jej zadat znovu). 

Oddělení poplatků za externí hovory díky cílenému přístupu na ext. linku
Pokud chcete od svého poskytovatele telefonních služeb dostávat detailní rozpis
poplatků za různé hovory, můžete tyto hovory provádět cíleně přes jeden z existujících
S -Portů (přípojka ISDN, ext. linka). Předpokladem pro tento cílený přístup na ext. linku
je, že vaše ústředna je připojena na více ISDN přípojek. Pro tento účel můžete používat
pro přístup na ext. linku přístupová čísla 91, 92 atd. (viz příručka ústředny) nebo zadat
cílenou volbu ext. linky pod jedno z volně programovatelných funkčních tlačítek 15) (viz
str. 91).

Volba čísla na přístroji s přímým přístupem na ext. linku
Je-li váš systémový telefon nastaven (pomocí konfiguračního programu ústředny) jako
přístroj s přímým přístupem na ext. linku, uslyšíte po zvednutí sluchátka ihned externí
volací tón. Pokud chcete volat externí přípojku, musíte zvolit číslo bez přístupového
čísla „0“ na ext. linku.
Pro další varianty volání (interní, zkrácená volba atd.) musíte po zvednutí sluchátka
nejdříve aktivovat interní hovor (viz následující popis).
Pokud používáte přípravu volby nebo chcete např. zadat nový záznam do telefonního
seznamu nebo na tlačítko přímé volby, musíte pro interní hovor, zkrácenou volbu, cílený
přístup na ext. linku, osobní přístup na ext. linku, programování ústředny atd. nejdříve
dvakrát stisknout tlačítko s hvězdičkou. Externí čísla musíte zadávat bez přístupového
čísla „0“ na ext. linku.

Pomocí příslušně naprogramovaného 
funkčního tlačítka zvolte cílený přístup 
na externí linku.

Zvolit telefonní číslo (nyní bez bez přís-
tupového čísla na ext. linku). 

/ / /
Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

Je volán příslušný účastník. 
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Volba čísla v nouzovém provozu16) 
Pokud je váš telefon v nouzovém provozu, uslyšíte po zvednutí sluchátka ihned externí
volací tón. Pokud chcete volat externí přípojku, musíte zvolit číslo bez přístupového
čísla „0“ na ext. linku.

Volaný účastník není dostupný – pokyny ve fázi volání
Váš systémový telefon vám během fáze volání zobrazuje na spodním řádku displeje
možné funkce. Pomocí tlačítka Scroll-Up- ( ) resp. Scroll-Down ( ) můžete těmito
různými možnostmi listovat. Pomocí tlačítka výběru ( ) zaktivujete právě zobrazenou
funkci. V následujících kapitolách jsou popsány a vysvětleny jednotlivé možnosti. 

Volaný účastník má obsazeno – aktivace zpětného volání
Pokud někomu voláte, volaný účastník ale právě hovoří, nemusíte pokusy opakovat,
stačí aktivovat zpětné volání při obsazenu (interně i externě). Jakmile druhý účastník
položí po ukončení hovoru sluchátko, ústředna (u interního volání) resp. lokální ústředna
poskytovatele telefonních služeb (u externího volání) vás zavolá. Pokud telefon zved-
nete je následně ústřednou nebo lokální ústřednou zavolán požadovaný účastník.
Pokud tento volání přijme, vznikne spojení - hovor. Poté je smazáno upozornění o zpět-
ném volání.

/ /
Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

Aktivovat interní hovor.

Zvolte požadované interní telefonní 
číslo.

Po dokončení volby čísla je zavolán 
příslušný účastník.

**��

16. pouze COMfort 1000

Zvednout sluchátko.

Zvolit telefonní číslo (nyní bez bez přís-
tupového čísla na ext. linku). 

Po dokončení volby čísla je zavolán 
příslušný účastník.
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Přerušení zpětného volání

�   U volání na externí přípojky musí být pro zpětné volání splněny technické předpoklady,
např. zpětné volání není u některých poskytovatelů telefonních služeb možné, pokud je
na externí linku připojena ústředna.
Existuje možnost, že jste voláni lokální ústřednou, jakmile je uvolněn jeden z B kanálů
ISDN přípojky, kterou jste původně volali. Pokud však daný účastník hovoří na druhém
B kanálu, je zpětné volání neúspěšné.
Požadavek na zpětné volání je v ústředně uložen po dobu 45 minut. Pokud volaný do té
doby svůj hovor neukončí, jsou informace a požadavek na zpětné volání smazány.
Pokud při zpětném volání nezvednete včas sluchátko (jste volání 30 vteřin), je
požadavek taktéž vymazán.

Aktivace funkce Power Dialling, není-li možné zpětné volání
Pokud je volaný telefon obsazený a zpětné volání není možné, máte možnost aktivovat
funkci „Power Dialling“. Pokud je funkce „Power Dialling“ aktivována, bliká vedle
příslušného Softkey (tlačítka) dioda LED. Systémový telefon se pokouší v krátkých
časových odstupech (každých 10 vteřin) příslušného účastníka dovolat.
Po deseti minutách je funkce „Power Dialling“ automaticky ukončena. Tato doba se
prodlužuje s ohledem na přerušení (např. další uskutečněné hovory).
Jakmile již není volaný účastník obsazen a systémový telefon obdrží vyzváněcí tón,
zapne se reproduktor. Když volaný zvedne sluchátko vznikne spojení - hovor. Pokud
však sluchátko nezvedne, je funkce „Power Dialling“ rovněž ukončena.
Pokud chcete funkci „Power Dialling“ ukončit předčasně, stiskněte v klidovém stavu tele-
fonu příslušné Softkey nebo během pokusu o spojení tlačítko Hook .

Aktivovat zpětné volání.

Zpětné volání bylo přijato ústřednou.

Položit sluchátko.

Jste volání ústřednou. Pokud teď zved-
nete sluchátko, bude zavolána přípojka 
s číslem „08154711“ .

Přerušit zpětné volání.
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Zrušit funkci Power Dialling

� ☞Je-li volaný účastník volný, systémový telefon zapne automaticky reproduktor a jakmile
volaný zvedne sluchátko, vznikne spojení. Proto neopouštějte místnost, pokud máte
aktivovánu funkci Power Dialling.

+

Automatické zapnutí reproduktoru je signalizováno upozorňovacím tónem (pípnutím).
Pokud vás tento tón ruší, lze jej na telefonu vypnout (viz str. 85).

Na volaném interním telefonu se nikdo nehlásí - aktivace zpětného volání
Pokud voláte interní telefon, ale volaný hovor nepřijímá, můžete jej zastihnout bez opa-
kovaného vytáčení, a to pomocí funkce zpětného volání při nezvedání telefonu. Jakmile
volaný položí sluchátko po svém příštím hovoru, budete zavoláni ústřednou. Když poté
zvednete sluchátko, bude zavolán požadovaný účastník. Pokud ten zvedne sluchátko,
vznikne spojení (hovor). Následně je smazáno upozornění o zpětném volání.

Na volaném interním telefonu je aktivována ochrana před příchozím voláním - 
urgentní volání

Pro případ, že potřebujete předat naléhavou informaci, lze z interního telefonu ochranu
před příchozím voláním obejít. 

Neúspěšné volání zpětného dotazu, volaný obsazen nebo se nehlásí - ukončení 
volání

Pokud někoho voláte a daný účastník má obsazeno nebo se nehlásí tak prostě položíte
sluchátko. Pokud byste takto postupovali v případě, že telefonujete z existujícího hovoru
jako volání zpětného dotazu, tak by bylo přerušeno spojení také s účastníkem čekajícím
v pozadí respektive by byl účastník v pozadí přepojen na původního adresáta zpětného
dotazu.

Najít funkci „Power Dialling“.

Aktivovat funkci „Power Dialling“.

Funkce „Power Dialling“ je aktivována.

Zrušit funkci „Power Dialling“.

Aktivovat zpětné volání.

Aktivovat urgentní volání.
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+

Pokud chcete ihned zkusit jiné číslo, nalistujte funkci „nová volba“ a aktivujte ji. Následně
můžete zvolit nové číslo, aniž byste museli čekajícímu v pozadí vysvětlovat svůj další
pokus. 

Právě hovoříte
Váš systémový telefon vám během hovoru zobrazuje na spodním řádku displeje možné
funkce. Pomocí tlačítka Scroll-Up- ( ) resp. Scroll-Down ( ) můžete těmito různými
možnostmi listovat. Pomocí tlačítka výběru ( ) zaktivujete právě zobrazenou funkci. V
následujících kapitolách jsou popsány a vysvětleny jednotlivé možnosti. 

Aktivace dalšího hovoru (zpětného dotazu)
Pokud se během hovoru chcete na něco zeptat další osoby a nechcete ukončit
probíhající hovor, použijte zpětný dotaz. Probíhající hovor je přerušen, aby bylo možné
zavolat jiného účastníka. Po dobu zpětného dotazu je první účastník hovoru přesunut
ústřednou do pozadí. 

+

Pokud se číslo na adresáta zpětného dotazu nachází v telefonním seznamu systé-
mového telefonu, můžete zpětný dotaz aktivovat přímou volbou z telefonního seznamu
(není třeba nejdříve stisknout tlačítko výběru ( ) ).
Je-li číslo na adresáta zpětného dotazu uloženo pod volně programovatelným funkčním
tlačítkem 17)  (tlačítko přímé volby; viz str. 93), můžete zpětný dotaz aktivovat pouhým
stisknutím tohoto tlačítka (není třeba nejdříve stisknout tlačítko výběru ( ) ).

Přepojení účastníka (přímé přepojení)
Pokud chcete přepojit externího účastníka na interní linku, stačí zvolit číslo interní linky
jako zpětný dotaz a položit sluchátko. Pokud volaný hovor do 60 vteřin nepříjme, je
volání vráceno na váš telefon (váš telefon zvoní).

Ukončit volání zpětného dotazu a 
návrat k účastníkovi v pozadí.

Aktivovat zpětný dotaz.

Slyšíte interní volací tón (i u přístroje s 
přímým přístupem na ext. linku).

Zvolit číslo.

Je voláno zvolené číslo.

/

17. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
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+

S položením sluchátka můžete také počkat, dokud jste s volaným nepromluvili (pře-
pojení s oznámením).
Pokud chcete přepojit externího účastníka na interní linku, ale tato je právě obsazena,
máte možnost přepnout externího účastníka do čekací smyčky (viz str. 41).
Přijmete-li během hovoru další volání, například čekající volání (jste tedy již spojeni se
dvěma účastníky) a tento 2. účastník chce být přepojen na někoho dalšího, tak můžete
pro tento účel uskutečnit interní 3. hovor (viz str. 46).

  ☞ Pokud spojujete hovor na externí linku, nesmíte položit sluchátko během vyzvánění, ale
musíte spojovaného nejdříve oznámit (zde je třeba dbát na nutné oprávnění pro možnost
spojování externí linky na jinou externí linku; viz příručka k ústředně).

Přepnutí externího účastníka do čekací smyčky
Pokud chcete přepojit externího účastníka na interní linku (nebo skupinu), ale tato je
právě obsazena, máte možnost přepnout externího účastníka do čekací smyčky. Zde se
může externí účastník nacházet až 3 minuty a během této doby slyší čekací hudbu.
Pokud se interní účastník uvolní, je pak volán po dobu 60 vteřin. Pokud přijme volání je
ihned spojen s externím účastníkem. Pokud interní účastník nepřijme volání po dobu 60
vteřin nebo se během 3 minut čekání neuvolní, je opět volán váš přístroj.
Zvednete-li nyní sluchátko, jste opět spojeni s externím účastníkem a můžete ho znovu
přepnout do čekací smyčky. Pokud nyní ani vy volání nepřijmete do 60 vteřin, je spojení
ukončeno (pokud jste měli během té doby obsazeno tak i po kratším čase).

Aktivovat přepojení.

Slyšíte interní volací tón (i u přístroje s 
přímým přístupem na ext. linku).

Zvolit interní číslo.

Je volán zvolený telefon.
Položit sluchátko. Nadále je volán 
interní účastník. Pokud volání příjme, 
vznikne spojení (hovor). 

/
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+

Pokud jste přijali čekající volání a vytvořili tak hovor zpětného dotazu, můžete stejným
způsobem přepnout do čekací smyčky také tento hovor. Přepojovaný účastník musí být
ten aktivní (zelená dioda LED).

Zvoní jiný interní telefon – převzetí hovoru (Pick-up)
Pokud právě hovoříte a slyšíte zvonit jiný interní telefon, můžete nechat ústřednu právě
probíhající hovor přidržet, abyste mohli přijmout další hovor (hovor zpětného dotazu).
Pro tento účel se používá funkce nazvaná „Pick-up“. Tímto způsobem převezmete
volání na svůj telefon.

+

Na volně programovatelná tlačítka 18) můžete uložit interní účastnická nebo skupinová
čísla (tlačítko přímé volby; viz str. 93). Červeně blikající dioda LED vám oznamuje, že je
volána tato skupina nebo číslo, pouhým stisknutím odpovídajícího tlačítka a následným
potvrzením převezmete volání na svůj telefon. 
Stejným způsobem můžete uskutečnit také převzetí hovoru. Telefony resp. záznamníky,
u kterých je povoleno převzetí hovoru (viz příručka k ústředně), jsou zobrazeny v
seznamu i pokud bylo volání již přijato.

Aktivovat přepojení.

Slyšíte interní volací tón (i u přístroje s 
přímým přístupem na ext. linku).

Zvolit interní číslo.

Telefon je obsazen.

Stisknutím „zpět“ ukončete volání.

Aktivace čekací smyčky.

/

Najít funkci „Pick-up“.

Aktivovat funkci „Pick-up“.

...

Bude zobrazen seznam zvonících tele-
fonů. 
Vybrat jeden ze zvonících telefonů.

/

18. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
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Přiřadit hovoru číslo projektu
Pokud chcete na základě vyhodnocení dat o hovorech oddělit náklady popřípadě
vynaložený čas na jednotlivé projekty, můžete hovory provádět přes různá čísla projektů.
Číslo projektu lze vybrat během probíhajícího hovoru nebo jej zvolit přes druhou úroveň
ještě před započetím hovoru (str. 35).
Pomocí programu COMfort Set lze vytvořit seznam používaných čísel projektů. Není-li
seznam k dispozici, musí být číslo (dvou až šesti-ciferné) zadáno během přiřazování
projektu. Toto číslo nebude uloženo v seznamu projektů. 

+

Pokud chcete číslo projektu zadat manuelně, neberte ohled na seznam projektů a prostě
zadejte na číselné klávesnici nové číslo (dvou až šesticiferné). Zobrazení na displeji se
změní automaticky. Toto číslo projektu však nebude uložené v seznamu projektů.
Pro zrychlení zadávání čísla projektu můžete jednotlivé často používané projekty uložit
pod funkční tlačítko 18) (viz str. 89).

Vysílání tónových signálů během hovoru
Během existujícího hovoru můžete pomocí klávesnice vysílat tónové signály např. pro
ovládání záznamníku. Zvolená čísla budou zobrazena na displeji.

+

Jedná-li se o větší počet tónových signálů, které používáte opakovaně, můžete tuto
kombinaci uložit jako Makro pod volně programovatelné funkční tlačítko 18) (viz str. 94)

Uložit telefonní číslo jako MEMO - uložení informací
Pokud si chcete během hovoru zaznamenat telefonní číslo, můžete jej “zapsat” do tele-
fonu jako MEMO. Po skončení hovoru můžete toto číslo opět vyvolat (viz str. 62) a
nechat ho zvolit (vytočit) přímo z paměti nebo jej převzít do telefonního seznamu. 

Najít funkci „Projekt“.

Aktivovat „Přiřazení projektu“.

Číslo projektu bylo zadáno společně se 
jménem.

Najít požadovaný projekt.

... Zvolit požadovaný projekt.

/
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Aktivace opakovaného volání účastníka (termínové volání)
Pokud chcete současnému účastníku hovoru zavolat ještě později, můžete si tento
záměr nechat vaším telefonem připomenout, a to v přesně určenou dobu. Je možné
zadat až 20 termínových volání současně. 
Jakmile telefon zasignalizuje zvoněním zadaný termín, pouhým zvednutím sluchátka
zadané číslo zavoláte (viz také str.55).

Najít funkci „Memo“.

Aktivovat funkci „Memo“.

Zapište číslo, které si chcete pozna-
menat.

Potvrdit zadání.

/

Najít funkci „opětné předložení“.

Aktivovat funkci „opětné předložení“.

Čas „o 10 minut později“ je přednas-
taven. 

Popřípadě přepsat čas a datum a 
potvrdit zadání.

...
Zvolit termínové volání „s přípravou 
volby“.

Je zadáno telefonní číslo aktuálního 
účastníka hovoru.

V případě potřeby změnit tel. číslo a 
potvrdit zadání.
Je zadán aktuální účastník hovoru. 

V případě potřeby změnit jméno a 
potvrdit zadání. 

/

/



Telefonování 45

� ☞Externí tel. čísla zadávejte vždy včetně přístupového čísla „0“ na ext. linku. (výjimka:
telefon s přímým přístupem na ext. linku; viz str. 36)

+

Pokud si nechcete připomínat probíhající hovor, ale chcete si prostě připomenout nějaký
termín, zvolte po zadání termínu „jen připomenutí”. V tomto případě se již nezadává tele-
fonní číslo, ale pouze informační text. 
Termínové volání může být kdykoliv zřízeno, upravováno nebo vymazáno, a to z druhé
úrovně (viz str. 72). Tuto funkci můžete také uložit pod volně programovatelné funkční
tlačítko 19) (viz str. 89).

Vedete dva hovory (hovor zpětného dotazu)
Když hovoříte v režimu zpětného dotazu s jedním účastníkem, původní účastník je
ústřednou přesunut do pozadí a slyší čekací hudbu. Aktivní účastník je označen zeleně
svítící diodou LED umístěnou vedle aktivačního tlačítka ( ). Hovor zpětného dotazu
vznikne zavoláním druhému účastníkovi, použitím funkce Pick-up během hovoru nebo
přijetím čekajícího hovoru, který je oznámen signálem čekajícího hovoru.
Funkce, které jsou během hovoru zpětného dotazu k dispozici, jsou zobrazeny v dolním
řádku displeje telefonu. Pomocí tlačítka Scroll-Up- ( ) resp. Scroll-Down ( ) můžete
těmito různými možnostmi listovat. Pomocí tlačítka výběru ( ) zaktivujete právě zobra-
zenou funkci. V následujících kapitolách jsou popsány a vysvětleny jednotlivé možnosti. 

Střídavý hovor s oběma účastníky (střídavý hovor)
Pokud jste zaktivovali hovor zpětného dotazu a chcete hovořit střídavě s oběma účast-
níky hovoru, můžete měnit aktivní účastníky hovoru stisknutím příslušného tlačítka akti-
vace ( ) u jednotlivých účastníků.

Ukončení jednoho z hovorů 
Hovor zpětného dotazu ukončíte tak, že přejdete na účastníka, se kterým chcete hovor
ukončit a hovor s ním ukončíte.

19. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

[

>

...

Aktivní hovor je veden s Martinem 
Ostem. Sandra Meier čeká v pozadí.

Změnit na druhého účastníka hovoru.

[

>

...

Nyní je aktivní hovor veden se Sandrou 
Meier. Martin Ost čeká v pozadí.

Změnit na druhého účastníka hovoru.
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� 
Položí-li jeden z účastníků sluchátko, zůstáváte následně spojeni pouze se zbývajícím
účastníkem.

Spojení obou účastníků hovoru
Pokud jste zaktivovali hovor zpětného dotazu a nyní chcete spojit nového účastníka hov-
oru s účastníkem v pozadí, dosáhnete toho prostým položením sluchátka. Pokud nech-
cete sluchátko pokládat, protože hodláte ihned volit další číslo, postupujte následujícím
způsobem.

�
Dva externí účastníky můžete vzájemně spojit pouze za předpokladu, že je na vašem
telefonu konfiguračním programem ústředny nastaveno příslušné oprávnění.

Hovor se 3. účastníkem a jeho spojení s aktivním účastníkem hovoru
Předpokládejme, že jste během hovoru přijali další volání, například čekající volání (jste
tedy již spojeni se dvěma účastníky) a tento 2. účastník chce být přepojen na někoho
dalšího, tak můžete pro tento účel uskutečnit interní 3. hovor. Jak 1., tak i 2. účastník
jsou po tuto dobu přepnuti do pozadí.

[

>

...

Aktivní hovor je veden se Sandrou 
Meier. Rolf Schrader čeká v pozadí. 

Změnit na druhého účastníka hovoru.

[

>

Nyní je aktivní hovor veden s Rolfem 
Schraderem.

Ukončit aktivní hovor.

[

>

Aktivní hovor je veden se Sandrou 
Meier. Rolf Schrader čeká v pozadí. 

Najít funkci „spojení obou účastníků“.

[

>

 Vzájemně spojit oba účastníky hovoru.
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Hovor s oběma účastníky současně (konferenční hovor)
Pokud jste zaktivovali hovor zpětného dotazu a pro zjednodušení komunikace chcete
hovořit s oběma účastníky současně, můžete oba hovory propojit do konference (kon-
ference ve třech). Pro ukončení konference ve třech stačí položit sluchátko. Spojení je
pak definitivně ukončeno. Pokud však chcete pokračovat v hovoru s jedním z účastníků
nebo oba účastníky vzájemně spojit čtěte dále v kapitole Vedete konferenční hovor na
straně 48.

Vedete konferenční hovor
Během konference (konferenčního hovoru) mluvíte se dvěma účastníky současně.
Diody LED umístěné vedle příslušných aktivačních tlačítek ( ) svítí zeleně (před konfe-
rencí aktivní účastník) a žlutě (před konferencí účastník v pozadí). 

[

>

Aktivní hovor je veden se Sandrou 
Meier. Rolf Schrader čeká v pozadí. 

Najít funkci „přepojit aktivní hovor“.

[

>

Začít třetí hovor, aby bylo možné pře-
pojit aktivní hovor.

Slyšíte interní volací tón (i u přístroje s 
přímým přístupem na ext. linku).

Zvolit interní telefonní číslo.

Je volán příslušný telefon.

[

>

Aktivní hovor je veden s kolegou 
Müllerem. Sandra Meier a Rolf 
Schrader čekají v pozadí.

Spojit Sandru Meier s kolegou 
Müllerem. 

Hovor je pak veden s Rolfem Schrad-
erem.

/

[

>

Aktivní hovor je veden se Sandrou 
Meier. Rolf Schrader čeká v pozadí. 

Najit funkci „konference“.

[

>

 Aktivovat konferenční hovor.
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Stisknutím aktivačních tlačítek můžete přepínat sem a tam mezi jednotlivými účastníky.
Změnu poznáte podle měnících se barev diod LED. Funkce zobrazená v dolním řádku
displeje se vztahuje pouze na účastníka označeného zeleně svítící diodou LED.

Vzájemné spojení obou účastníků konferenčního hovoru
Pokud se chcete odpojit z konference, kterou jste sami aktivovali, a chcete tak dát
možnost dalším účastníkům, aby spolu nadále hovořili, máte možnost je vzájemně
spojit.

Úplné ukončení hovoru
Pokud položíte sluchátko během vámi aktivované konference, je spojení definitivně
ukončeno.

Ukončení hovoru s jedním účastníkem
Pokud chcete konferenci ukončit a následně ještě hovořit s jedním z účastníků, máte
možnost cíleně ukončit hovor s druhým účastníkem. Samozřejmě může jeden z účast-
níků prostě položit sluchátko a vy pak hovoříte pouze se zbývajícím účastníkem.

Návrat ke střídavému hovoru 
Pokud chcete konferenci ukončit a následně ještě střídavě hovořit s oběma účastníky,
můžete jednoho z účastníků cíleně přepnout do pozadí.

[

>

[

>

Oba hovory jsou aktivní.

Najít funkci „spojit oba účastníky“ .

[>

[

>

Spojit oba účastníky.

zelená  
[

žlutá  
[

...

Oba hovory jsou aktivní. Momentálně 
aktivním účastníkem pro další funkci je 
Rolf Schrader (zelená dioda LED).

Pro ukončení hovoru se Sandrou Meier 
ji přepněte do aktivního stavu pro další 
funkci.

žlutá 

zelená
[

>

[

>

Oba hovory jsou nadále aktivní. Sandra 
Meier je aktivní pro provedení 
následující funkce.

Ukončit hovor se Sandrou Meier.
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Ovládání “elektronického vrátného”
Funkce popsané v následující kapitole lze využívat pouze v případě, že je na ústřednu
připojen jeden resp. dva tzv. “elektroničtí vrátní” (viz příručka k ústředně).

+

Pod jedno volně programovatelné funkční tlačítko 20) můžete uložit funkce hovoru ke
dveřím, otevření dveří a rozsvícení světla (viz str. 89). Tímto způsobem můžete tyto
funkce ovládat, aniž by byl váš telefon volán.

Obdržíte volání od dveří a chcete s návštěvníkem hovořit
Sluchátko musíte zvednout do 30 vteřin (dobu lze nastavit pomocí konfiguračního pro-
gramu ústředny) po posledním zazvonění telefonu. Pokud se tak nestane, musíte
zavolat ke dveřím vy (buď volbou telfonního čísla “elektronického vrátného” nebo stisk-
nutím funkčního tlačítka naprogramovaného pro hovor ke dveřím 20)), abyste mohli přij-
mout toto volání ode dveří. Spojení pro hovor je vytvořeno okamžitě po volbě daného
čísla. 

Čekající volání ode dveří - otevření dveří bez přijetí hovoru
Na čekající volání ode dveří můžete v podstatě reagovat stejně jako na jiné čekající
externí volání. To znamená, že můžete volání příjmout, odmítnout nebo ignorovat. Navíc
však můžete bez přerušení aktuálního hovoru návštěvníkovi dveře otevřít, a to dle
následujícího postupu.

zelená

žlutá
 [
>

[

>

Oba hovory jsou aktivní. Momentálně 
aktivním účastníkem pro další funkci je 
Rolf Schrader (zelená dioda LED).

Najít funkci „střídavý hovor”.
zelená

žlutá
 [
>

[

>

...

Pro hovor pouze se Sandrou Meier ji 
přepněte do aktivního stavu pro další 
funkci.

žlutá
zelená

 [
>

[

>

Oba hovory jsou nadále aktivní. Sandra 
Meier je aktivní pro provedení 
následující funkce.

Aktivovat střídavý hovor.

[

>

...

Aktivní hovor je veden se Sandrou 
Meier. Rolf Schrader čeká v pozadí.

Přejít k druhému účastníkovi hovoru. 

20. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

/ /
Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).
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Otevření dveří během hovoru ode dveří
Pokud vedete hovor s osobou nacházející se za dveřmi, můžete otevřít dveře
následujícím způsobem. Hovor je aktivní dokud nepoložíte sluchátko.

Poplašné volání
Pokud má vaše ústředna k dispozici vstup pro poplachové signály (viz příručka k
ústředně) a tento vstup je zapojen, mohou být využívány poplašné funkce. K těmto patří
mimo jiné volání na předem nastavené externí a také interní účastníky polachu. Pokud
je váš telefon v případě poplachu zavolán, uslyšíte po zvednutí sluchátka oznamovací
hlášení nebo poplašný signál, který můžete následně potvrdit. Pokud poplach zatím
nechcete potvrdit, můžete jej také odložit. V souladu s konfigurací ústředny jsou pak
provedena další poplašná volání.
Pokud jste volání odmítli ještě před zvednutím sluchátka, nebudete již zahrnuti do
dalšího poplašného volání vztahujícího se k tomuto poplachu.

Přijímání a odesílání krátkých textových zpráv (SMS) 21)

Vaše ústředna spolu se systémovým telefonem21) podporují odesílání a přijímání Short
Messages (krátkých textových zpráv - SMS) v pevné síti22). Odesilatelem resp. příjem-
cem mohou být jiná koncová zařízení podporující SMS v pevné síti nebo mobilní telefony
v rámci sitě GSM. Psaní, čtení a zpracovávání zpráv je s vaším systémovým telefonem
velice komfortní.
V seznamu SMS ve vašem telefonu se ukládají jak přijaté tak vámi odeslané resp.
vytvořené SMS zprávy (viz také str. 63). Odesilateli SMS zprávy můžete zavolat přímo
ze seznamu SMS, stačí pouze zvednout sluchátko nacházíte-li se u příslušného
záznamu. 

Najít funkci „otevřít / světlo“.

Otevřít dveře. (Pokud je třetí dveřní relé 
používáno pro osvětlení schodiště, pak 
se toto také rozsvítí.)

Otevřít dveře. (Pokud je třetí dveřní relé 
používáno pro osvětlení schodiště, pak 
se toto také rozsvítí.)

/ /
Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

Slyšíte oznamovací hlášení.

Potvrdit poplach.

21. pouze u COMfort 1200 a COMfort 2000
22. momentálně je tato funkce k dispozici pouze v Německu
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Odesilateli můžete také odpovědět, převezmete telefonní číslo do přípravy volby a text
změníte nebo nahradíte. Můžete také texty vytvářet a ukládat je jako koncepty, které
můžete poslat později. 

+ Všechna potřebná nastavení pro přijímání a odesílání SMS naleznete na straně 88.

+

Pokud jste si zřídili spojení mezi počítačem a USB rozhraním na telefonu, můžete pro
zpracovávání, čtení, odesílání a archivaci SMS používat PC program COMfort SMS.

Psaní a odesílání SMS zpráv 21)

Jedna SMS může obsahovat maximálně 160 znaků. Počet zbývajících volných znaků se
během psaní SMS zobrazuje v prvním řádku displeje.

+ Nezapomínejte zadávat číslo včetně přístupového čísla na ext. linku „0“ (výjimka: přístroj
s přímým přístupem na ext. linku; viz str. 36). 
Přenos může za určitých okolností trvat i několik vteřin, po tuto dobu pak nemůžete tele-
fonovat.

Aktivovat seznam SMS.

Aktivovat zadávání nového záznamu.

Napsat (zadat) text (viz také str. 19).

Potvrdit zadání.

)

N

Blikající dioda LED signalizuje, že je k 
dispozici text SMS.
Zvolte telefonní číslo (externí íslo včetně 
přístupového čísla na ext. linku „0“).

)

�

Odeslat SMS. 

...
Vybrat SMS centrum, které se má 
použít, pokud není přednastaveno (viz 
také str. 88). 

Je voláno vybrané SMS centrum. 

SMS zpráva se přenáší do SMS centra. 
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Na neodeslanou SMS zprávu jste upozorněni chybovým hlášením „chybný přenos
SMS“. Pokud se tato chyba vyskytne častěji, poznamenejte si pro servisní účely zobra-
zené číslo chyby.
Pokud je vytváření textu přerušeno příchozím hovorem (nebo delší nečinností), je dosud
vytvořený záznam uložen do paměti.

Čtení přijatých SMS zpráv 21)

Příjem SMS zprávy je signalizován krátkým zazvoněním telefonu. Zároveň nás na nový
záznam v SMS seznamu upozorňuje zeleně blikající dioda LED umístěná vedle symbolu
obálky (signalizace didou LED je nastavitelná, viz str. 85).

Vytvoření textu (konceptu) a jeho uložení pro pozdější odeslání 21)

)

�

Aktivovat seznam SMS.

Nalistovat poslední přijatou SMS 
zprávu.

Máte novou přijatou, dosud 
nepřečtenou SMS zprávu. Displej zná-
zorňuje kromě čísla odesilatele také 
čas a datum přijetí SMS zprávy. 
Otevřít SMS zprávu pro čtení.

Je zobrazen text SMS zprávy.

Listujte až ke konci zprávy.

Zpět k seznamu SMS.

Aktivovat SMS.

Aktivovat zadávání nového záznamu.

Napsat (zadat) text (viz také str. 19).

Uložit text. 
Text pak nelze automaticky přepisovat, 
je možné ho pouze manuálně smazat.
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Změna a odesílání již existujících SMS zpráv 21)

Chcete-li odpovědět na přijatou SMS zprávu nebo použít uložený koncept / text, můžete
záznam vybrat a převzít ho do přípravy volby. Telefonní čísla resp. texty mohou být ještě
před odesláním upravovány.

+  
Nezapomínejte zadávat číslo včetně přístupového čísla na ext. linku „0“ (výjimka: přístroj
s přímým přístupem na ext. linku; viz str. 36).
Pokud je vytváření textu přerušeno příchozím hovorem (nebo delší nečinností), je dosud
vytvořený záznam uložen do paměti.
Odeslaná SMS zpráva je uložena jako nový záznam do seznamu SMS. Původní záznam
zůstává v paměti v nezměněné podobě.

+

Pokud chcete kompletně nahradit celý text zvolte „nový“ namísto „změnit“.
Pokud nechcete na přijatou SMS zprávu odpovědět opět SMS zprávou, ale chcete
odesílateli zavolat, pak dle popsaného postupu převezměte telefonní číslo ze seznamu
SMS do přípravy volby a zvolte „žádná“ namísto „změnit“ (dioda LED přestane blikat).

Aktivovat SMS.

Najít požadovanou SMS.

Vybraná SMS zpráva byla přijata 29.11.01 
v 11:33 hod a byla již přečtena.

Otevřít SMS zprávu.

Je zobrazen text SMS zprávy.

Pro odpověd nebo zpětné zavolání 
převezměte SMS zprávu do přípravy 
volby.

)�

Číslo odesilatele (pokud je k dispozici) je 
převzato do přípravy volby. Je převzat 
také text zvolené SMS (dioda LED bliká) a 
může být nyní změněn, smazán nebo 
nahrazen novým textem. 
Aktivovat zpracovávání textu.

... Aktivovat změnu textu. (zadny:

Kurzor se zobrazí na konci převzatého 
textu, aby byly možné úpravy. 
Změnit text (viz také str. 19) a potvrdit 
zadání.

)

Popř. změnit telefonní číslo a odeslat SMS 
zprávu (viz str. 51).
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Psaní a odesílání SMS zpráv z přípravy volby 21)

Pokud jste zvolili telefonní číslo (bez zvednutí sluchátka) nebo jste převzali číslo např.
ze seznamu nepřijatých volání, máte nyní možnost poslat na toto číslo SMS zprávu.

+ Nezapomínejte zadávat číslo včetně přístupového čísla na ext. linku „0“ (výjimka: přístroj
s přímým přístupem na ext. linku; viz str. 36).
Pokud je vytváření textu přerušeno příchozím hovorem (nebo delší nečinností), je dosud
vytvořený záznam uložen do paměti.

Telefon nebo ústředna vám připomínají nějaký termín
Budíček

Pokud jste si pro svůj telefon aktivovali budíček (viz příručka k ústředně), pak začne váš
telefon v zadaný čas zvonit, a to po dobu cca 1 minuty. Pokud toto volání příjmete,
uslyšíte čekací hudbu ústředny.

Termínové volání s přípravou volby
Pokud jste si pro někoho aktivovali opětovné předložení resp. termínové volání s přípra-
vou volby (str. 44), pak začne váš telefon v daný čas zvonit a na displeji je zobrazeno
zadané telefonní číslo popř. jméno. Nyní můžete hovor okamžitě uskutečnit, a to
pouhým zvednutím sluchátka nebo po předchozím převzetí čísla do přípravy volby.
Pokud hovor již nechcete uskutečnit, tak jej můžete v tomto menu také smazat. Pokud
chcete být na volání znovu upozorněni později, můžete termínové volání odložit. Ter-
mínové volání pak bude po 10 minutách zopakováno. 

Aktivovat zadávání textu.

Aktivovat vytváření nového záznamu. 
(Může být také použit již existující text.)

Napsat (zadat) text (viz také str. 19).

Potvrdit zadání.

)

�

Bude převzato původně zvolené tele-
fonní číslo (i pokud byl použit text z jiné 
SMS).
Odeslat SMS zprávu (viz str. 51).

Ukončit.
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Chcete-li termínové volání odložit na déle než 10 minut, aktivujte funkci opětovného
předložení a zvolte jeden z nabízených časových úseků (30 minut, 1 hodina, 2 hodiny,
1 den, 1 týden, 2 týdny, 4 týdny nebo dle vlastního zadání).
Pokud jste během termínového volání nebyli v blízkosti telefonu, je toto volání odloženo
automaticky. Jakmile se poté bude telefon opět používat, je termínové volání vráceno po
jedné minutě v klidovém stavu.

+

Termínové volání můžete kdykoli nastavit, změnit nebo smazat z druhé úrovně (viz str.
72). Tyto funkce však můžete také naprogramovat pod libovolné volně programovatelné
funkční tlačítko23) (viz str. 89).

Termínové volání (jen připomínka)
Pokud jste si pro svůj telefon nastavili termínové volání (viz str. 72), pak váš telefon v
daný čas zazvoní a zobrazí na displeji vámi zadanou informaci.
Můžete toto volání jednoduše potvrdit (je pak vymazáno) anebo, chcete-li být později
znovu upozorněni, toto volání odložit. Volání je pak po deseti minutách automaticky
zopakováno. Chcete-li termínové volání odložit na déle než 10 minut, aktivujte funkci
opětovného předložení a zvolte jeden z nabízených časových úseků (30 minut,
1 hodina, 2 hodiny, 1 den, 1 týden, 2 týdny, 4 týdny nebo dle vlastního zadání). Tímto
způsobem si můžete nechat připomínat např. týdenní porady.
Pokud jste během termínového volání nebyli v blízkosti telefonu, je toto volání odloženo
automaticky. Jakmile se poté bude telefon opět používat, je termínové volání vráceno po
jedné minutě v klidovém stavu.

+

Termínové volání můžete kdykoli nastavit, změnit nebo smazat z druhé úrovně (viz str.
72). Tyto funkce však můžete také naprogramovat pod libovolné volně programovatelné
funkční tlačítko24) (viz str. 89).

Ovládání funkcí interkomu
Systémový telefon je vybaven funkcí interkomu. To znamená, že může být zavolán jiným
interním telefonem a může být provedena hlasitá výzva do prostoru, aniž by byl hovor

Aktivovat volání.

/ / /

Telefonní číslo Ralfa Schradera je 
převzato do přípravy volby.

Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

23. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

Najít funkci „odložit“.

Odložit termínové volání.

24. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
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aktivně přijat. Dále může být systémový telefon volajícím vyzván, aby byl dodatečně k
reproduktoru zapnut také mikrofon (hlasitý hovor), aby osoba nacházející se v blízkosti
měla možnost hovořit s volajícím. Tuto funkci lze povolit každému připojenému systé-
movému telefonu zvláštˇ (str. 80).
Pokud chcete sami provádět interkomová volání na jiné systémové telefony, můžete, pro
zjednodušení, interkomový způsob volání a cíle volání uložit pod volně programovatelná
funkční tlačítka25) (str. 92).
Je-li ústředna vybavena výstupem pro výzvu (audio out) a je-li tento výstup naprogram-
ován a zapojen odpovídajícím způsobem, můžete provádět také výzvy přes reproduk-
tory. Tuto funkci můžete také, pro zjednodušení, uložit pod volně programovatelné
funkční tlačítko26) (str. 92).
Hlasitá výzva / hlasitý hovor na jiný systémový telefon
Hlasitou výzvu resp. hlasitý hovor lze uskutečnit z každého interního systémového tele-
fonu. Pro tento účel musí být telefonnímu číslu interního účastníka předřazena určitá
číselná řada (viz příručka k ústředně). Funkci interkomu můžete také uložit pod některé
volně programovatelné funkční tlačítko 25) (str. 92).

Přijetí interkomového volání na vlastním telefonu
Je-li váš systémový telefon volán interkomovým voláním, bliká dioda LED vedle tlačítka
reproduktoru, systémový telefon přijme „hovor“ automaticky po jednom zazvonění.
Hlasitá výzva resp. hlasitý hovor je z bezpečnostních důvodů omezen na 120 vteřin, jde
o zamezení případného zneužití této funkce (např. odposlouchávání jiné místnosti). Po
uplynutí této doby je spojení automaticky přerušeno, pokud však není během této doby
zvednuto sluchátko.

25. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
26. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

Stiskněte funkční tlačítko nastavené 
odpovídajícím způsobem.

Je spuštěna hlasitá výzva na systémový 
telefon ve skladu.

[-

Mluvit můžete začít, jakmile svítí zelená 
dioda LED vedle funkčního tlačítka.

Ukončit hlasitou výzvu.

/ /

Obdržíte hlasitou výzvu z centrály.

Pro hovor s kolegou zvedněte 
sluchátko nebo začněte hlasitý hovor 
(viz také str. 24).

Nyní vedete běžný hovor s centrálou. 
Hlasitá výzva je tímto ukončena.

/
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Výzva přes reproduktor
Je-li ústředna vybavena výstupem pro výzvu (audio out) a je-li tento výstup naprogram-
ován a zapojen odpovídajícím způsobem, můžete provádět také výzvy přes reproduk-
tory. Výzvu přes reproduktory lze při odpovídajícím oprávnění provádět z každého
interního systémového telefonu (viz příručka k ústředně). Tuto funkci pro výzvu přes
reproduktory můžete uložit pod volně programovatelné funkční tlačítko 25) (str. 92).

Ovládání funkcí sekretářské soupravy
Tato funkce umožňuje ochranu šéfova telefonu před přímým voláním, tato jsou
přesměrována na sekretariát. Významným rozdílem oproti prostému přesměrování
volání je fakt, že šéfův telefon může být ze sekretariátu nadále volán resp. mohou být ze
sekretariátu přepojovány důležité hovory. Pro tyto účely je na šéfově telefonu zřízeno
tlačítko pro sekretariát a na sekretářském telefonu tlačítko pro šéfa (viz str. 93).

Zapnutí a vypnutí ze šéfova telefonu
Zapnutí a vypnutí funkce sekretářské soupravy se provádí ze šéfova telefonu. Po zap-
nutí jsou všechna externí i interní volání (také Calltrough), stejně jako volání ode dveří a
přepojená volání zpětného dotazu přesměrována na sekretariát. 

�
Funkci lze ze šéfova telefonu zapnout pouze tehdy, je-li na sekretářském telefonu
zřízeno odpovídající tlačítko šéfa. Svítí-li dioda LED červeně namísto zeleně, pak se na
telefonu sekretariátu právě hovoří. Funkce je přesto aktivována.
Poplašná, termínová a interkomová volání (pokud jsou povolena) a budíčky, stejně jako
zpětná volání nastavená ze šéfova telefonu, se při zapnuté sekretářské funkci
nepřesměrovávají. To stejné platí pro zpětná volání po softwarovém updatu zařízení a
opakovaná volání po přepojení ze šéfova telefonu.
Zapnutá funkce sekretářské soupravy má přednost před ochranou před voláním (platí i
pro aktivovaný seznam Robinsonů) a před přesměrováním určitých volajícíh na šéfův
telefon. Příchozí volání jsou přesměrována na telefon sekretariátu. Volání ze sekreta-
riátu na šéfův telefon je naopak přepojeno dle existujícího přesměrování volání a při
aktivované ochraně před voláním obdrží obsazovací tón.

Stiskněte funkční tlačítko nastavené 
odpovídajícím způsobem.

Je spuštěna hlasitá výzva přes 
reproduktory v prodejně.

[-

Mluvit můžete začít, jakmile svítí zelená 
dioda LED vedle funkčního tlačítka.

Ukončit hlasitou výzvu.

Stisknout tlačítko sekretariátu.

zelená
[�

Je zapnuta funkce sekretářské sou-
pravy. Tlačítko šéfa na sekretářském 
telefonu svítí rovněž zeleně. 
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Ovládání ze šéfova telefonu
Přesměrovaná volání jsou zobrazena na displeji šéfova telefonu a mohou být přijata
stisknutím tlačítka sekretariátu (Pick-up). 

�
Svítí-li dioda LED červeně, na telefonu sekretariátu se právě hovoří. Volající uslyší v ta-
kovémto případě obsazovací tón, pouze však v případě, že na telefonu sekretariátu není
aktivována funkce čekajícího hovoru. Je-li funkce sekretářské soupravy aktivována také
pro další telefony, je volání přesměrováno na tyto.

Ovládání z telefonu sekretariátu
Je-li přesměrované volání příjmuto na telefonu sekretariátu, lze s ním nakládat jako s
běžným telefonátem. Doplňkově je možné použít tlačítko šéfa, aby bylo možné provést
zpětný dotaz na šéfův telefon. Existuje-li více tlačítek šéfa, signalizuje patřičný šéfův
telefon červeně blikající dioda LED. 

Ovládání centrály s čekající zónou27)

Systémový telefon COMfort 2000 může být používán jako centrála s čekající zónou (str.
91). Pomocí takového telefonu pak můžete volající z externích linek “parkovat” do čeka-
jící zóny (čekající slyší “text před přihlášením”) a v cíleném pořadí je znovu vyzvedávat,
aby bylo možné je dále přepojovat. Diody LED umístěné vedle tlačítek čekající zóny sig-
nalizují příchozí volání z ext. linek (blikají červeně nebo žlutě), přidržené hovory na ext.
linkách (svítí červeně nebo žlutě) a hovory na ext. linkách (svítí zeleně), které právě na
centrále s čekající zónou vyřizujete. Žlutá barva se vztahuje k údajům zobrazeným na
displeji. 

červená (

Zobrazený hovor byl přesměrován na 
telefon sekretariátu. Dioda LED 
umístěná vedle tlačítka sekretariátu 
bliká červeně.
Pro aktivaci funkce Pick-up stiskněte 
tlačítko sekretariátu.

/ / / Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

/ / / Zvedněte sluchátko nebo začněte hla-
sitý hovor (viz také str. 24).

červená 

(

Pro zpětný dotaz u šéfa stisknout 
tlačítko šéfa.

[

>

Aktivní hovor je veden s telefonem šéfa. 
Rolf Schrader čeká v pozadí.

Spojit oba účastníky.

/

27. pouze u COMfort 2000 s přídavným tlačítkovým modulem napojeného na COMmander Basic či COMpact 4410 USB
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�
Interní volání, poplašná volání, volání ode dveří, termínová volání a budíčky jsou na cen-
trále s čekající zónou možná pouze pokud se v čekající zóně nenachází žádný externí
volající. Toto platí také pro zpětné přepojování externích volání na centrálu s čekající
zónou. Termínová volání jsou uskutečňována v dalším nejbližším možném termínu.
Doba čekání v čekající zóně je omezena na 15 minut.

�
Při probíhajícím hovoru je příchozí volání z externí linky signalizováno upozorňovacím
tónem a blikající diodou LED. Pokud vás tento tón ruší, lze jej na telefonu vypnout (viz
str. 85).
Jednou za minutu jste krátkým pípnutím upozorněni na stále čekající účastníky.
Tato funkce je po zřízení centrály s čekající zónou zapnuta automaticky. Přechodně lze
tuto funkci (str. 91).vypnout v menu (str. 74) nebo pomocí zřízeného tlačítka “centr s
ček.zónou” (str. 91).

Přijímání volání

�
Vedete-li již jeden externí příchozí hovor, je aktivován hovor zpětného dotazu. Předchozí
účastník je přesunut do pozadí. Vedete-li však interní nebo externí odchozí hovor, pak
je tento přerušen.

Okamžité přepnutí volajících do čekající zóny

�
Pokud není dosud veden žádný hovor, svítí po stisknutí tlačítka dioda LED žlutě a na
displeji jsou zobrazeny informace o čekajícím.

Přepnutí účastníka hovoru do čekající zóny

červ

žlutá

(

�

(

�

Na linku 1 přichází externí volání z ext. linky 1. Kvůli jinému (prvnímu) volání není 
toto volání zobrazeno na displeji.
Na linku 2 přichází externí volání z ext. linky 1. 
Informace o volání jsou zobrazeny na displeji (viz níže).
Linka 1 z ext. linky 2 je volná nebo je obsazena externím hovorem některého z 
interních účastníků.

�

�

�

Linka 1-1

Linka 2-1

Linka 1-2

žlutá 
(

2 x

Stiskněte tlačítko čekající zóny „linka 2-1“ (dou-
ble click nebo pomocí tlačítka Shift) nebo 
začněte hovor běžným způsobem (viz také str. 
24). 
Tato dioda LED svítí následně zeleně (viz další 
kapitola).

žlutá

zelená [

(

� 
Na lince 1 externí linky 1 čeká externí hovor. 
Informace o volání jsou zobrazeny na displeji (viz níže).
Na lince 2 externí linky 1 je centrálou veden hovor. Z důvodu volání není tento 
hovor znázorněn na displeji.

�

�

Linka 1-1

Linka 2-1

žlutá (
 Stiskněte tlačítko čekající zóny „linka 1-1“.
Následně svítí tato dioda LED červeně a na 
displeji je zobrazen účastník z linky 2-1 (viz 
další kapitola).

červ.

zelená 
[

[

> Na lince 1 ext. linky 1 je v čekající zóně umístěn externí účastník.

Na lince 2 externí linky 1 je centrálou veden hovor. 
Informace o hovoru jsou zobrazeny na displeji (viz níže).

�

�

Linka 1-1

Linka 2-1
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Zobrazit čekajícího na displeji

� 
Tato funkce je možná pouze v případě, že neexistuje ani aktivní volání a ani aktivní hovor. 

Začít hovor s čekajícím

�
Tato funkce je možná pouze pokud neexistuje žádné aktivní volání. Příchozí volání
ukončí zobrazení informací o čekajícím. Namísto toho jsou zobrazeny informace o
příchozím volání. 
Svítí-li dioda LED červeně, musí být tlačítko stisknuto dvakrát, aby bylo navázáno
spojení (hovor).

Interní přepojení hovorů

�
Přepojení je možné pouze v případě, že neexistuje žádně aktivní volání. 
Pokud volaný nepřijme, spadne ext. účastník zpět do čekající zóny (toto je signalizováno
krátkým pípnutím). Pokud má volaný obsazeno, může být externí účastník přepnut do
čekačí smyčky (viz také str. 41).
Více druhů přepojení je popsáno na str. 40 a dále.

zelená [
Stiskněte tlačítko čekající zóny „linka 2-1“.
Následně svítí tato dioda LED žlutě a pokud 
nečeká další externí volání, jsou na displeji 
zobrazeny informace o čekajícím na lince 2-1 
(viz další kapitola).

/

červ.

žlutá 
[

[

> 
Na lince 1 ext. linky 1 je v čekající zóně umístěn externí účastník.

Na lince 2 ext. linky 1 je v čekající zóně umístěn externí účastník.

Informace o volání jsou zobrazeny na displeji (viz níže).

�

�

�

Linka 1-1

Linka 2-1

červená 

[

Stiskněte tlačítko čekající zóny „linka 1-1“.
Následně svítí tato dioda LED žlutě a na displeji 
jsou zobrazeny informace o čekajícím na lince 1-1 
(viz další kapitola).

žlutá

červ. 
[

[

> 
Na lince 1 ext. linky 1 je v čekající zóně umístěn externí účastník.

Informace o čekajícím jsou zobrazeny na displeji (viz níže).

Na lince 2 ext. linky 1 je v čekající zóně umístěn externí účastník.

�

�

�

Linka 1-1

Linka 2-1

žlutá [

Stiskněte tlačítko čekající zóny „linka 1-1“.
Následně svítí tato dioda LED zeleně a na displeji 
jsou zobrazeny údaje o hovoru na lince 1-1 (viz 
další kapitola).

zelená

červ. 
[

[

> 
Na lince 1 externí linky 1 je centrálou veden hovor. 
Informace o hovoru jsou zobrazeny na displeji (viz níže). 

Na lince 2 ext. linky 1 je v čekající zóně umístěn externí účastník.

�

�

Linka 1-1

Linka 2-1

Aktivovat přepojení, zvolit interní tele-
fonní číslo a položit sluchátko.

/
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KAŽDODENNÍ OVLÁDÁNÍ – INFORMACE

Vyvolání informací o hovoru
Během hovoru se vám na displeji zobrazují informace o hovoru a o účastníkovi, se
kterým hovoříte. Nebotˇ není možné zobrazit všechny informace najednou, můžete další
informace vyvolat dle následujícího popisu.

Vyvolání informací o ústředně
Níže popsanými dotazovacími funkcemi můžete získat informace o poplatcích za vaši
přípojku, ale také informace o funkcích, které lze nastavovat z menu telefonu. Dále zde
zjistíte softwarovou verzi telefonu a ústředny a také informace o vybavení26) telefonu, a
to například v případě, že se po vás tyto informace požaduje servisní technik.
Abyste mohli sledovat výši poplatků za vaši přípojku, jsou poplatkové jednotky za jed-
notlivé hovory v telefonu kumulovány, a to vždy od chvíle posledního vymazání celkové
výše poplatků. V libovolnou chvíli si pak můžete zjistit výši dosud protelefonované
částky. Navíc se vždy ukládá cena za poslední hovor. Provozovatel ústředny může za
účelem omezení nákladů na telefonování zřídit pro každý telefon poplatkové konto. Pro
zjištění zbytkové částky na vašem poplatkovém kontě si můžete na svém telefonu zjistit
stav svého poplatkového konta. 

Během hovoru zpětného dotazu jsou 
na displeji zobrazena pouze jména 
obou účastníků - pokud jsou k dis-
pozici.
Vyvolat další informace.

Je zobrazeno: jméno a telefonní číslo 
1.účastníka. Telefonní číslo a jméno 
providera, přes kterého byl hovor 
uskutečněn.
Vyvolat další informace.

Je zobrazeno: Doba spojení a cena za 
hovor.
Číslo a jméno projektu, ke kterému byl 
hovor přiřazen.
Vyvolat další informace.

Je zobrazeno: Telefonní číslo účast-
níka (není k dispozici žádný záznam v 
telefonním seznamu). Žádný provider.

Vyvolat další informace.

Je zobrazeno: Pouze doba spojení 
(příchozí hovor nebo není k dispozici 
přenos údajů o ceně). 
Žádný projekt.

Odejít z informačního menu.

Cest.kanc. Beach
0530622200
Provider:01033
Telekom T-ISDN

Cest.kanc. Beach
Kc 5,26 33:12
Projekt: 123456
Planovani dovolene

0170333444
 

Provider: - - -

0530633344
12:14

Projekt: - - -

26. pouze COMfort 2000
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Kromě jiného jsou zobrazována následující nastavení: účastníci rozdělení volání,
ochrana před příchozím voláním, signál čekajícího volání, skupiny, zvonění, aktuální
konfigurace, monitorování místnosti, seznamy Robinsonů a VIP.

Vyvolání informace o USB připojení27)

Pokud máte svůj systémový telefon propojený s počítačem pomocí USB rozhraní (str.
98), můžete tímto způsobem zjistit, zda je komunikace přes USB rozhraní možná. Důvo-
dem pro „neaktivované USB” je (např. USB konektor je vytažený nebo nejsou nainsta-
lovány potřebné ovladače).
Pokud používáte USB rozhraní i pro další datově komunikační účely (fax, telefon,
záznamník, datový přenos, internet), můžete se zde informovat o tom, kolik B-kanálů
interního S0-Portu je právě obsazeno počítačem (nebotˇ třeba právě surfujete na inter-
netu).

Vyvolat MEMO
Pokud jsou v paměti MEMO uložena data, bliká dioda LED umístěná vedle odpovída-
jícího Softkey. Číslo, které je případně uloženo v této paměti, lze zvolit pouhým zved-
nutím sluchátka nebo jej lze převzít do přípravy volby, aby bylo možné ho uložit do tele-
fonního seznamu (viz str. 71).

Aktivovat programování.

...
 Zvolit podmenu „informace“.

Jsou zobrazeny údaje o ceně za pos-
lední hovor.

Přejít k dalšímu zobrazení.

Jsou zobrazeny veškeré poplatky 
účastníka za dobu od posledního 
mazání.

Odejít z menu.

27. pouze u COMfort 2000 a COMfort 1200

[

Dioda LED znázorňuje aktivní spojení. 

Vyvolat informace o USB.
Komunikace přes USB rozhraní je 
možná. Existuje aktivní spojení (jeden 
B-kanál je obsazen počítačem).

Odejít z menu.
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Prohlížení seznamu SMS zpráv
Vaše ústředna společně se systémovým telefonem 27) podporují odesílání a přijímání
SMS zpráv (krátkých textových zpráv) v pevné síti28). Odesilatelem resp. příjemcem
mohou být jiná koncová zařízení podporující SMS v pevné síti nebo mobilní telefony v
rámci sitě GSM. Psaní, čtení a zpracovávání zpráv je s vaším systémovým telefonem
velice komfortní (viz str. 51). V seznamu SMS ve vašem telefonu se ukládají jak přijaté
tak vámi odeslané resp. vytvořené SMS zprávy. SMS zprávy jsou ukládány včetně tele-
fonního čísla odesilatele resp. příjemce, data a času odeslání.
Odesilateli SMS zprávy můžete zavolat přímo ze seznamu SMS, stačí pouze zvednout
sluchátko nacházíte-li se u příslušného záznamu. Odesilateli můžete také odpovědět,
převezmete telefonní číslo do přípravy volby a text změníte nebo nahradíte (str. 53).
Můžete také texty vytvářet a ukládat je jako koncepty, které můžete poslat později (str.
52). 
Dioda LED umístěná vedle symbolu SMS vás upozorňuje na nový / starý záznam v
seznamu SMS (signalizace diodou LED je nastavitelná, viz str. 85). 
V seznamu může být uloženo maximálně 18 SMS textů (zpráv). Je-li tento počet přek-
ročen, přepíše systémový telefon nejstarší záznamy, kromě těch, které jsou chráněny
proti přepisu. Chráněny proti přepisu jsou příchozí dosud nepřečtené zprávy, vámi
vytvořené texty, které jste uložili jako koncept, a také texty, pro které jste aktivovali
ochranu proti přepsání manuálně.
V prvním řádku displeje je zobrazen údaj o počtu volných míst pro nové SMS zprávy /
texty (součet volných míst a přepsatelných záznamů). Je-li počet volných míst nižší než
4, svítí dioda LED umístěná vedle symbolu SMS žlutě. V takovém případě smažte něk-
teré záznamy chráněné proti přepisu, abyste získali volné místo pro nové SMS zprávy. 

)

Vyvolat MEMO.

Převzít číslo do přípravy volby.
MEMO je smazáno.

28. v současnosti technicky možné pouze v Německu

Symboly pro SMS
Přijaté, dosud nepřečtené SMS 
zprávy. Chráněné proti přepisu.

Uložený text/koncept. Chráněn proti 
přepisu.

Přijaté, již přečtené SMS zprávy. 
Jsou automaticky přepisovány.

Přijaté a uložené SMS zprávy. Chráněné 
proti přepisu.

Odeslané SMS zprávy. Jsou auto-
maticky přepisovány.

Odeslané a uložené SMS zprávy. Chráněné 
proti přepisu.

Neodeslané SMS zprávy.
Počet dosud nepřečtených přijatých 
záznamů / počet ještě možných přijatých 
záznamů.
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+ Všechna potřebná nastavení pro přijímání a odesílání SMS naleznete na straně 88.

+

Pokud jste si zřídili spojení mezi počítačem a USB rozhraním na telefonu, můžete pro
zpracovávání, čtení, odesílání a archivaci SMS používat PC program COMfort SMS.
Pomocí tlačítka mazání ( ) můžete smazat již nepoužívaný záznam nebo celý
seznam (viz také str. 73).

)

Existuje minimálně jeden nový, dosud 
nepřečtený záznam (dioda LED bliká).

Vyvolat seznam SMS.

Nalistovat poslední přijatou SMS 
zprávu.

Je zobrazena poslední přijatá SMS 
zpráva. Vybraná SMS zpráva byla při-
jata 29.11.01 ve 13:14 hod. a nebyla 
dosud přečtena.
Otevřít SMS zprávu pro čtení.

Je zobrazen text SMS zprávy..

Nalistovat konec textu.

Návrat zpět k seznamu.

SMS zpráva je nyní označena jako 
„přečtená“.
Pro vyhledání staršího záznamu vyvolat 
scroll-seznam.
Ve scroll-seznamu jsou SMS zprávy 
zobrazeny ve zkrácené formě (telefonní 
číslo nebo, je-li k dispozici, jméno). 
Pokud není k dispozici ani číslo (např. u 
vlastních konceptů) je zobrazena část 
textu.

Prolistovat seznam pro nalezení 
hledaného záznamu.

... Zvolit jeden ze záznamů ze seznamu. 

Vybraný text byl vytvořen 12.08.01 ve 
12:55 hod.

Opustit menu.

�

�

�
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Prohlížení seznamu hovorů
V paměti všech hovorů se ukládají hovory uskutečněné na tomto telefonu (příchozí a
odchozí) včetně telefonního čísla účastníka, pokud je k dispozici, data, času a délky hov-
oru. Může být uloženo maximálně 30 hovorů. Pokud existuje více než 30 hovorů, pak je
přepsán nejstarší záznam.

+

Pomocí tlačítka mazání (  ) můžete smazat již nepoužívaný záznam nebo celý
seznam (viz také str. 73).
Pokud chcete zamezit ukládání zbytečně velkého množství údajů, můžete seznamy
konfigurovat z hlediska ukládaných volání (str. 87).

Přejít do druhé úrovně.

... Vyvolat seznam hovorů.

Je zobrazen poslední hovor. Byl veden 
15.02. 2000 od 8:12 do 8:15 hod.
Prolistovat seznam pro nalezení 
hledaného záznamu.

nebo Nebo pro nalezení staršího záznamu 
vyvolat scroll-seznam.

Ve scroll-seznamu jsou hovory zobra-
zeny ve zkrácené formě (telefonní číslo 
nebo, je-li k dispozici, jméno). 
Prolistovat seznam pro nalezení 
hledaného záznamu.

...
Vybrat jeden z hovor ze seznamu.

Opustit menu.
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Prohlížení seznamu zmeškaných volání
V seznamu zmeškaných volání se ukládají telefonní čísla volání, která nebyla přijata
(nebyl uskutečněn hovor). Telefonní čísla jsou uložena společně s počtem pokusů
volání, datem a časem volání (v případě více pokusů je uloženo datum a čas posledního
pokusu). Je možné uložit maximálně 30 telefonních čísel. Pokud bude více než 30
zmeškaných volání z různých telefonních čísel, bude přepsán nejstarší záznam.
Máte možnost přímo zavolat volajícího ze seznamu zmeškaných volání (str. 33), k tomu
postačí zvednout sluchátko u příslušného záznamu nebo převzít číslo do přípravy volby.
Jakmile je vytvořeno spojení s účastníkem (příchozí nebo odchozí), je příslušný záznam
ze seznamu zmeškaných volání vymazán.
Dioda LED umístěná vedle symbolu telefonu vás upozorňuje na záznamy v seznamu
zmeškaných volání (signalizace diodou LED je nastavitelná, viz str. 85).

+

Pomocí tlačítka mazání ( ) můžete smazat již nepoužívaný záznam nebo celý seznam
(viz také str. 73).
Pokud chcete zamezit ukládání zbytečně velkého množství údajů, můžete seznamy
konfigurovat z hlediska ukládaných volání (str. 87).

)

 

Existuje minimálně jeden dosud 
nepřečtený záznam v seznamu (dioda 
LED bliká).

Vyvolat seznam zmeškaných volání.
Je zobrazeno poslední zmeškané 
volání. Tento volající volal 3 x 
neúspěšně.
Poslední pokus uskutečnil 29.11. 2001 
ve 13:14 hod.

Listovat směrem zpět k dalšímu 
záznamu v seznamu zmeškaných 
volání.

Pro nalezení staršího záznamu vyvolat 
scroll-seznam.

Ve scroll-seznamu jsou volání zobra-
zena ve zkrácené formě (telefonní číslo 
nebo, je-li k dispozici, jméno). 
Prolistovat seznam pro nalezení 
hledaného záznamu.

... Zvolit jednoho z volajících ze seznamu. 

Opustit menu.
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Informace poskytované diodami LED na funkčních tlačítcích
Na každém volně programovatelném funkčním tlačítku29) je vám k dispozici více-
barevná dioda LED. Tato dioda LED vám může poskytnout informace o stavu interního
účastníka (obsazeno nebo aktivní) nebo o stavu zapojení funkce uložené pod tímto
tlačítkem. Dioda LED však signalizuje pouze stav funkce nebo účastníka uložených na
první úrovni. Tento fakt berte v úvahu při programování těchto tlačítek (viz str. 89).

�
Při nouzovém provozu30) jsou všechny diody LED odpojené.

Kontrola stavu obsazenosti interních účastníků a externích linek
Pokud jste si pro interní účastníky zřídili tlačítka přímé volby (viz str. 93), pak vám
příslušné diody LED poskytují informace o obsazenosti nebo aktivitě účastníků
uložených na první úrovni. To platí také pro tlačítka pro cílený přístup na ext. linku, které
jste si zřídili pro svůj externí S0-Port (viz str. 91).

29. Systémové telefony COMfort 1000 a COMfort 1200 mají k dispozici 6 dvojnásobně programovatelných funkčních
tlačítek. Je-li systémový telefon COMfort 2000 rozšířen o přídavný tlačítkový modul COMfort 2000 Xtension (je možné
připojit až 5 modulů), pak máte na každém modulu k dispozi 10 dvojnásobně programovatelných funkčních tlačítek.

30. pouze u COMfort 1000

červ.

červ.

zelená

žlutá

červ.

žlutá

červ.

červ.

(.

[-

(.

[-

[-

[-

[-

[-

Je volán telefon spolupracovníka Müllera ze servisu. Stisknutím tohoto 
tlačítka zaktivujete funkci Pick-up pro toto volání.

Na telefonu spolupracovníka Grafa ze servisu je právě veden hovor.

Centrála se neúspěšně pokoušela vám zavolat (bliká pouze tehdy, je-li po-
volena evidence zmeškaných volání z interních telefonů). Stisknutím tohoto 
tlačítka můžete zavolat zpět.

Telefon spolupracovníka Sagera z odbytu není dostupný (např. aktivovaná 
ochrana před příchozím voláním nebo přesměrování volání). 
V případě ochrany před příchozím voláním můžete stisknutím tohoto 
tlačítka aktivovat funkci urgentního volání.

Tento telefon je volný. Stisknutím tohoto tlačítka aktivujete volání na tento 
telefon. 

Na všech telefonech přihlášených do skupiny odbytu se hovoří nebo není 
do této skupiny přihlášen žádný telefon.

Je obsazen jeden B-kanál první externí linky (S0-Portu). Stisknutím tohoto 
tlačítka obsadíte dosud volnou linku (druhý B-kanál).

Jsou obsazeny oba B-kanály druhé externí linky (S0-Portu).

Třetí externí linka je volná. Stisknutím tohoto tlačítka obsadíte jeden ze 
dvou volných B-kanálů.

Centrála Voice Mail Center 461 přijala volání. Můžete aktivovat funkci 
převzetí hovoru (Pick-up). Kromě toho signalizuje dioda LED, zda jsou v 
této schránce nové (bliká zeleně) nebo staré (svítí zeleně) zprávy.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Müller, servis

Graf, servis

centrala

Sager, odbyt

Schubert, IT

skupina odbyt

1. ext. linka

2. ext. linka

3. ext. linka

hlasová pošta
(schránka Müller)
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Kontrola nastavení
Pokud jste volně programovatelná funkční tlačítka nastavili tak, že jimi můžete zapínat
resp. vypínat různé funkce (viz str. 89), pak vám příslušné diody LED poskytují infor-
mace o stavu zapojení funkcí uložených na první úrovni těchto tlačítek. Zpravidla platí,
že pokud je funkce vypnutá, dioda LED nesvítí.

�
Pokud jste zřídili tlačítko jako „přepínání funkce“, pak můžete tímto tlačítkem příslušnou
funkci střídavě zapínat a vypínat. Pokud jste však zřídili tlačítko jako „zapnout funkci“
resp. „vypnout funkci“, pak můžete tímto tlačítkem příslušnou funkci pouze zapnout resp.
vypnout. Signalizace diody LED se v tomto případě neliší, to znamená, že dioda LED u
tlačítka zřízeného jako „vypnout funkci“, svítí v případě zapnuté funkce.

zelená

žlutá

červ.

zelená

zelená

červ.

zelená

zelená

zelená

žlutá

červ.

zelená

červ.

zelená

červ.

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

[-

Je zapnuté resp. povolen čekající volání. 
Příštím stisknutím tlačítka se funkce čekajícího volání vypne.

Je aktivována ochrana před příchozím voláním. Přístím stisknutím tlačítka 
se funkce ochrany před příchozím voláním vypne.

Je zapnuté přesměrování volání. Příštím stisknutím tlačítka se 
přesměrování volání vypne.

Telefon je přihlášen do skupiny 1 „příchozí a odchozí volání“ (dioda LED 
svítí žlutě, pokud je přihlášen pouze pro „příchozí“ nebo „odchozí“ volání). 
Příštím stisknutím tlačítka je telefon ze skupiny odhlášen.
Je zapojen režim handsfree. Příštím stisknutím tlačítka se režim handsfree 
vypne.
Je vypnuté zvonění. Příštím stisknutím tlačítka se zvonění (akustická sig-
nalizace) opět zapne. 

Pro příští respektive aktuální hovor je aktivován projekt uložený pod číslem 
03009.

Je zapnutý režim „noc“.

Je vypnutý režim „den“. Stisknutím tohoto tlačítka se přepne režim z „noci“ 
na „den“.

Je aktivované resp. sepnuté relé č. 3. Příštím stisknutím tohoto tlačítko se 
relé vypne. 

Je zapnuté světlo. U tlačítka „otevřít dveře“: zelená dioda LED; u tlačítka 
„hovor ke dveřím“: červená dioda LED (svítí při obsazenu a bliká při volání 
od příslušných dveří).

Jsou aktivována čísla Robinsonů, čili zakázaná. Příštím stisknutím tohoto 
tlačítka jsou čísla Robinsonů opět deaktivována.
Jsou aktivována VIP čísla, čili povolená. Příštím stisknutím tohoto tlačítka 
jsou VIP čísla opět deaktivována.
Je zapnut monitoring místnosti. Začne-li dioda LED blikat červeně, je tele-
fon odposloucháván. Příštím stisknutím tohoto tlačítka se funkce monito-
ringu místnosti opět vypne.
Je zapnutý resp. povolený interkom. Příštím stisknutím tohoto tlačítka se 
funkce interkomu opět vypne.
Během vaší nepřítomnosti bylo provedeno a automaticky odloženo ter-
mínové volání. Stisknutím tlačítka otevřete seznam termínových volání pro 
jejich další zpracování. (Je-li zadán termín: dioda LED svítí zeleně.)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Přep. čekajícího vol.

Přep.ochr.pr. pri.vol.

Přep. přesměrov. vol.

Přihlášení do skup. 1

Přep. handsfree

Přep. zvonění

Projekt č. 03009

Režim noc

Režim den

Přep. relé č. 3

�

�

�

�

�

�

�

Dveře (světlo)

Přep. čísel Robinsonů

Přep.VIP čísel

Přep. monitor. místn.

Přep. pov. interkomu

Termínové volání
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KAŽDODENNÍ OVLÁDÁNÍ – NASTAVENÍ

Úpravy telefonního seznamu
Telefonní seznam slouží k ukládání užitečných a často používaných telefonních čísel
společně se jmény. Do telefonu lze uložit až 400 záznamů telefonních čísel a jmen . 
Kromě toho se zobrazují interní telefonní čísla (účastníci, skupiny, “dveře”, poplašné
volání) a také čísla zkrácených voleb ústředny (tyto nelze měnit na telefonu). Pokud
nebyla při zřizování těchto čísel zadána jména (např. zřizování přes telefon), systémový
telefon jméno pro telefonní seznam vytvoří. Tyto záznamy nelze měnit v telefonním
seznamu telefonu, změna je možná pouze s odpovídajícím softwarem k ústředně. 
Všechny záznamy jsou zobrazovány v abecedním pořadí. Záznamy můžete hledat
pomocí listování nebo zadáním jména (str. 19) a zobrazené číslo pak můžete zvolit
(vytočit) přímo z telefonního seznamu (str. 32).
Pokud je při příchozím volání přijato číslo, které máte uložené v telefonním seznamu,
pak se na displeji zobrazí namísto čísla přímo jméno volajícího.

Vytvoření nového záznamu

☞  Zadávejte čísla stejně jako při volbě (vytáčení), např. u ext. volání vždy včetně přístu-
pového čísla „0“ na ext. linku. (Výjinky: přístroj s přímou volbou ext. linky a nouzový
provoz31); viz str. 36.)

+

Do menu „nový záznam“ se dostanete z jakéhokoli záznamu stisknutím tlačítka telefon-
ního seznamu  .

Aktivovat telefonní seznam.

Aktivovat „nový záznam“.

Zadat telefonní číslo.

Potvrdit zadání.

Zadat jméno (viz také str. 19).

Potvrdit zadání.

31. pouze u COMfort 1000
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Úpravy již existujícího záznamu

+ Smazání celého čísla a následné potvrzení smaže celý záznam.
Zadávejte čísla stejně jako při volbě (vytáčení), např. u ext. volání vždy včetně přístu-
pového čísla „0“ na ext. linku. (Výjinky: přístroj s přímou volbou ext. linky a nouzový
provoz32); viz str. 36.)
Telefonní čísla z paměti zkrácené volby a interní telefonní čísla ústředny (účastníci,
skupiny, “dveře”, polašné volání) mohou být upravována pouze pomocí softwaru k
ústředně.

Aktivovat telefonní seznam.

Najít požadovaný záznam.

nebo Zadat počáteční písmeno (např. „K“ pro 
„Kaiser“) (viz také str. 19).

Aktivovat změnu záznamu.

... Aktivovat změnu záznamu.

Posunout kurzor k místu změny 
záznamu.

Vymazat číslo před kurzorem.

Připsat číslo před kuzor.

Potvrdit zadání.

Popř. změnit jméno a následně potvrdit 
zadání.

32. pouze u COMfort 1000
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Vytvoření záznamu z čísel převzatých z přípravy volby
Pokud chcete do telefonního seznamu převzít čísla z paměti MEMO (viz str. 62) nebo z
nejrůznějších seznamů (zmeškaná volání, seznam hovorů, seznam opakované volby),
můžete tak učinit za použití přípravy volby.

+ Zadávejte čísla stejně jako při volbě (vytáčení), např. u ext. volání vždy včetně přístu-
pového čísla „0“ na ext. linku. (Výjinky: přístroj s přímou volbou ext. linky a nouzový
provoz33); viz str. 36.) Čísla, která přebíráte ze seznamu zmeškaných volání a seznamu
hovorů, jsou v těchto seznamech zpravidla uvedena správně.

Převzetí záznamu do jiného menu
Při zadávání čísel přímé volby, termínového volání nebo přesměrování volání můžete
požadované číslo zvolit z telefonního seznamu. Pokud jste již zadali nějaké číslice, bude
číslo z telefonního seznamu zařazeno za tyto číslice.

Převzít vybrané číslo do přípravy volby.

Převzít telefonní číslo z přípravy volby 
do telefonního seznamu.

Popřípadě změnit telefonní číslo a 
potvrdit zadání.

Zadat jméno (viz také str. 19) a 
následně potvrdit zadání.

33. pouze u COMfort 1000

Při zřizování termínového volání (viz 
str. 72) je třeba zadat telefonní číslo. 

Aktivovat telefonní seznam.

Najít požadovaný záznam.

nebo
Zadat počáteční písmeno (např. „K“ pro 
„Kaiser“) (viz také str. 19).

Převzít zobrazený záznam do před-
chozího menu.
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Zřízení terminového volání
S touto funkcí si můžete nechat systémovým telefonem připomenout nějaký termín resp.
volání. Telefon umožňuje zřídit až 20 termínů.

+ 
Tyto funkce však můžete také naprogramovat pod libovolné volně programovatelné
funkční tlačítko34) (viz str. 89). Tímto způsobem lze aktivovat seznam termínových
volání stisknutím příslušného volně programovatelného funkčního tlačítka, a to i během
aktivního hovoru.
Zřízení termínového volání se vám nabízí během hovoru také v běžném menu.

Zřízení nového termínového volání s přípravou volby
Pokud chcete, aby vám byl připomenut záměr někomu zavolat, tak máte možnost si pro
tento účel zřídit termínové volání. Jakmile váš telefon zvoněním signalizuje daný termín,
můžete prostým zvednutím sluchátka přímo zavolat zadané telefonní číslo (str. 54).

☞  Zadávejte čísla stejně jako při volbě (vytáčení), např. u ext. volání vždy včetně přístu-
pového čísla „0“ na ext. linku. (Výjinky: přístroj s přímou volbou ext. linky; viz str. 36.) 

+ 
Pokud při zadávání telefonního čísla stisknete tlačítko telefonního seznamu ,
můžete telefonní číslo vybrat z telefonního seznamu.
Pokud chcete být na určitý termín upomínáni v pravidelných intervalech (např. denně),
pak můžete během termínového volání aktivovat opětovné předložení (viz str. 55).

34. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

Přejít do druhé úrovně.

Zvolit seznam termínových volání.

Aktivovat „nový záznam”.

Jako základní termín je přednastaven 
čas „o 10 minut později“.
Popř. přepsat čas a datum a potvrdit 
zadání.

...
Zvolit termínové volání „s přípravou 
volby“.

Zadat telefonní číslo, které chcete v 
daný čas zavolat a potvrdit zadání.

Popř. zadat jméno a potvrdit zadání.

/
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Pokud si chcete nechat připomenout pouze termín bez telefonního čísla, pak po zadání
termínu vyberte „jen připomínka“. Zde se pak v daný termín nezobrazí žádné telefonní
číslo, ale pouze informační text k tomuto termínu.

Zpracovávání existujících termínů v seznamu termínových volání

Vymazání seznamů volání a hovorů
Systémový telefon má k dispozici tři sezamy volání a hovorů, seznam zmeškaných
volání, seznam hovorů a seznam opakované volby, ve kterých se zaznamenávají tele-
fonní čísla zmeškaných volání, úspěšných hovorů. Každý seznam má kapacitu pro 30
telefonních čísel, při dalších voláních nebo hovorech je přepsán vždy nejstarší záznam.
Dále může být uloženo maximálně 18 textů v seznamu SMS zpráv. Pokud je tento počet
překročen, přepíše systémový telefon nejstarší záznam, kromě těch, které jsou
chráněny proti přepsaní.
Pokud nechcete uchovávat všechny záznamy (např. z důvodu lepší přehlednosti),
můžete smazat jednotlivé záznamy nebo celé seznamy. Toto je umožněno přímo v
menu daného seznamu, a to pomocí funkce „smazat seznam“.

Smazání celého seznamu

Přejít do druhé úrovně.

Vybrat seznam termínových volání.

Najít záznam, který chcete změnit 
popř. smazat.

Zobrazený záznam je termínové volání 
typu „jen připomínka“.
Dále listovat ke hledanému záznamu. 

Zobrazený záznam je termínové volání 
„s přípravou volby“.
Aktivovat změnu resp. vymazání zvo-
leného záznamu.

... Změnit termínové volání.

/

/

Oetvřít menu: funkce smazat seznam

... Aktivovat smazání celého seznamu 
zmeškaných volání.

Potvrdit smazání.
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Smazání jednotlivých záznamů v seznamu

+ 
V tomto menu můžete smazat také celý seznam.
Stejnou funkci můžete použít také v seznamu hovorů, SMS zpráv a seznamu opakované
volby.
Pokud chcete zamezit ukládání zbytečně velkého množství údajů, můžete seznamy
konfigurovat z hlediska ukládaných volání (str. 87).

Vypnutí funkce sekretářské soupravy ze šéfova telefonu
Zapínání a vypínání funkce sekretářské soupravy se provádí pomocí tlačítka sekreta-
riátu, zřízeného pro tento účel na telefonu šéfa. (str. 57). V tomto menu může být funkce
sekretářské soupravy vypnuta i pro více sekretářských telefonů zároveň.

Aktivovat/deaktivovat centrálu s čekající zónou
Jakmile zřídíte tlačítko čekající zóny (str. 91), je funkce “čekající zóna” automaticky za-
pnutá. V tomto menu můžete funkci přechodně vypnout.

]

Existuje minimálně jeden již přečtený 
záznam (dioda LED svítí).

Vyvolat seznam zmeškaných volání.

Najít záznam, který má být smazán.

Aktivovat smazání.

... Smazat vybraný záznam.

Otevřít menu : funkce sekret.soupr

... Vypnout všechny sekretářské soupravy 
aktivované pro tento šéfův telefon.

Otevřít menu: funkce centr.s 
čekající zón..

... Deaktivovat centrálu s čekající zónou.
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Smazat informace o poplatcích
Pod menu „informace“ je zobrazena suma všech poplatků od posledního mazání (str.
61). Pro lepší sledování výše poplatků v určitém časovém období, můžete čas od času
sumu poplatků smazat. Suma poplatků ukládaná v ústředně resp. přehled údajů o hov-
orech nejsou tímto procesem smazání ovlivněny. Pokud si nepřejete, aby někdo znal
výši poplatků za váš poslední hovor, pak zde můžete příslušný záznam rovněž smazat.

Zapnutí a vypnutí zvonění
Můžete vypnout akustickou signalizaci (zvonění) telefonu. Tato funkce se liší oproti
funkci ústředny „ochrana před příchozím voláním“ (str. 76) v tom, že příchozí volání je
nadále možné, je však signalizováno pouze na displeji a diodami LED.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 36) (viz str.
89).

Aktivovat handsfree35)

Pokud máte ke svému systémovému telefonu připojené handsfree, pak jej můžete touto
funkcí aktivovat resp. deaktivovat.

+ Pokud handsfree odpojíte od přístroje, je funkce automaticky deaktivována. Jestliže v tu
chvíli probíhá aktivní hovor přes handsfree, tento není přerušen, v hovoru však můžete
pokračovat až po opětovném připojení handsfree k přístroji.
Po proběhnutí úspěšného updatu firmwaru je handsfree deaktivováno.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 36) (viz str.
89).

Otevřít menu:   funkce    smazat poplatky

... Aktivovat smazání poplatků za pos-
lední hovor.

Smazat záznam.

Otevřít menu: funkce zvonění

...

Zvonění je zapnuto.

Vypnout zvonění.

35. pouze u COMfort 2000

otevřít menu: funkce handsfree

...

Handsfree je deaktivováno (vypnuto).

Aktivovat (zapnout) handsfree).

36. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem



76 Provádění úživatelských nastavení na ústředně

Provádění úživatelských nastavení na ústředně
Vaše ústředna od firmy Auerswald vám nabízí celou řadu nastavení, které můžete
provádět ze kteréhokoli interního přístroje. Běžně potřebujete k těmto úkonům číselné
řady popsané v příručce k ústředně. S vaším systémovým telefonem však můžete
velkou část těchto programování provádět pohodlně přímo v menu.

Ochrana před příchozím voláním (tichý telefon)
Pokud nechcete být nikým volání, můžete svůj systémový telefon pomocí funkce
„ochrana před příchozím voláním“ zablokovat pro interní i externí volání. Volající pak
uslyší obsazovací tón. Interní účastník vás však v případě nouze může zavolat pomocí
urgentního (naléhavého) volání. Samozřejmě, že vy můžete ze svého telefonu volat i v
takovémto stavu.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 36) (viz str.
89).

Zrušená ochrana před příchozím voláním pro určité osoby (VIP seznam)
Pokud chcete i přes zapnutou „ochranu před příchozím voláním“ svůj telefon zpřístupnit
pro určité osoby, můžete jejich externí telefonní čísla zapsat pomocí softwaru k ústředně
do VIP seznamu. Tento seznam platný pro všechny interní účastníky, můžete pak dle
potřeby zapnout na svém telefonu. Předpokladem pro rozpoznání účastníka ústřednou
je přenos jeho telefonního čísla.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 36) (viz str.
89).

Aktivovat programování.

...
Zvolit podmenu „funkce“.

...

Najít a zvolit funkci, která má být upra-
vována (např. skupiny).

otevřít menu: funkce ochr.pr.prich.volan.

...

Ochrana je vypnutá.

Zapnout ochranu před příchozím 
voláním. 

otevřít menu: funkce VIP čísla

...

VIP čísla jsou deaktivována.

Aktivovat VIP čísla.
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Ochrana před voláním určitých osob (seznam Robinsonů)
Pokud nechcete být v žádném případě volání určitými osobami, můžete jejich externí
telefonní čísla zapsat pomocí softwaru k ústředně do seznamu Robinsonů. Tento
seznam platný pro všechny interní účastníky, můžete pak dle potřeby zapnout na svém
telefonu. Předpokladem pro rozpoznání účastníka ústřednou je přenos jeho telefonního
čísla.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 36) (viz str.
89).

Povolit / zakázat čekající příchozí volání
Pokud chcete zamezit signalizaci čekajícího příchozího volání na vašem telefonu (viz
str. 28), můžete čekající volání v menu systémového telefonu zakázat.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 37) (viz str.
89).

Ruční (manuální) přepínání konfigurací (den, noc atd.)
Pokud byly konfiguračním programem ústředny nastaveny různé konfigurace pro den,
noc a další, může přepínání jednotlivých konfigurací probíhat ručně (manuálně) anebo
dle nastavených časů.

+ 
Pro tuto funkci musí být konfiguračním programem ústředny zřízeno oprávnění pro tento
systémový telefon.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 38) (viz str.
89).

Přesměrování volání
S funkcí přesměrování volání můžete interní a externí volání směřovaná na váš telefon
přesměrovat na jiný interní telefon nebo externí linku. Tak můžete vy nebo váš zástupce
přijímat tyto hovory na jiném telefonu. Funkce přesměrování volání se tedy stará o to,
abyste vy nebo váš zástupce byli vždy k zastižení pod vaším číslem, i když nemůžete
hovor příjmout na svém vlastním telefonu. 

otevřít menu: funkce čísla Robinsonů

...

Čísla Robinsonů jsou deaktivována.
Aktivovat čísla Robinsonů.

otevřít menu: funkce čekající volání

...

Čekající volání je aktivováno.

Deaktivovat čekající volání.

otevřít menu: funkce přep.konfigurace

...
Konfigurace „den“ je aktivni.

Aktivovat konfiguraci „noc“.
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Protože může být několik důvodů, proč nemůžete příjmout hovor (např. nejste v blízkosti
telefonu nebo vedete na tomto telefonu jiný hovor), existují tři různé druhy přesměrování:
„přesměrování ihned“, „přesměrování při obsazenu“ a „přesměrování při neodpovídání“.
Pro každý druh přesměrování může být zadán jiný cíl přesměrování. Pokud je současně
zapnuté „přesměrování při obsazenu“ a „přesměrování při neodpovídání“, pak platí obě
varianty. Dle nastalé situace - telefon je obsazen nebo nikdo neodpovídá - je volání
přesměrováno na různá telefonní čísla. Pokud je zapnuté „přesměrování ihned“
společně s „přesměrováním při obsazenu“ anebo „přesměrováním při neodpovídání“,
jsou všechna volání přesměrována ihned. Ostatní varianty jsou v tomto případě pot-
lačeny, zůstavají ale zapnuté. Jakmile je vypnuto „přesměrování ihned“, jsou ostatní
dosud zapnuté varianty opět v platnosti.

+ 
 Externí tel. čísla zadávejte vždy včetně přístupového čísla „0“ na ext. linku. (výjimka:
telefon s přímým přístupem na ext. linku; viz str. 36)
Přesměrování volání neplatí pro skupinová volání přicházející na váš telefon. Pokud
chcete zabránit tomu, aby váš telefon zvonil při voláních skupiny, do které jste přihlášeni,
musíte se z dané skupiny odhlásit (str. 79). Pokud má být přesměrováno volání na číslo
celé skupiny, vyhledejte radu v příručce k ústředně.

+ 
Pokud při zadávání telefonního čísla stisknete tlačítko telefonního seznamu T, můžete
telefonní číslo vybrat z telefonního seznamu.
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 37) (viz str.
89).

Vzít hovory s sebou k jinému telefonu (Follow-me)
Funkce Follow-me je v podstatě „interní přesměrování ihned“, které se zřizuje na
cílovém telefonu (namísto na přesměrovávaném telefonu). Můžete tedy chodit z míst-
nosti do místnosti a hovory si brát s sebou. Je-li na vašem telefonu funkce folow-me
zřízena pro více telefonů, můžete toto přesměrování smazat (zrušit) pomocí funkce
„smazat všechna“ pro všechny telefony najednou.

otevřít menu: funkce přesměrování

...
Zvolit variantu přesměrování „ihned“.

... Zapnout přesměrování.

Postup zapnutí:
Zadat telefonní číslo.

Postup zapnutí: 
Potvrdit zadání.
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+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 37) (viz str.
89).
Funkcí „přesměrování“ může být funkce Follow-me vypnuta i z přesměrovaného tele-
fonu (viz str. 77).

Chcete telefonovat jako účastník skupiny
Telefonní ústředna umí spravovat kromě jednotlivých interních účastníků také skupiny
(týmy), ve kterých mohou být interní účastníci libovolně přihlášeni, a to i vícenásobně.
Tyto skupiny se používají pro sjednocení např. členů určitého oddělení (technická pod-
pora, marketing, odbyt). 
Členství v některé skupině nemá nutně za následek, že budete volání při voláních
určených této skupině. Pokud chcete být po určitou dobu dosažitelní pouze jako samo-
statný interní účastník, ne však přes skupinové volací číslo, můžete se ze skupiny
odhlásit („vylogovat“). Takže existují aktivní a pasivní členové skupin. Tato funkce může
být důležitá pro pracovníky oddělení technické podpory, kteří nemusejí být dostupní
zákazníkům 24 hodin denně, nýbrž se na „Hotline“ střídají. Odhlášený člen skupiny
nepřejímá žádné skupinové funkce. Existují tři různé možnosti, jak se do skupiny
přihlásit („zalogovat“):
� 1. příchozí + odchozí, 2. jen příchozí, 3. jen odchozí
Účastník může být přihlášen pouze v jedné skupině jako „odchozí“, i když je členem ve
více skupinách. Chce-li však přijímat příchozí hovory také jiných skupin, může se do nich
přihlásit jako „příchozí”. Nachází se tak v rozdělení volání více skupin.
S přihlášením do určité skupiny jako „odchozí”, získavá účastník celou řadu vlastností a
oprávnění dané skupiny, které při odchozích služebních hovorech nahrazují jeho vlastní
individuální vlastnosti a oprávnění:
� oprávnění k přístupu na ext. linku pro služební hovory
� aktivace zakázaných a povolených čísel pro služební hovory
� oprávnění k používání zkrácené volby pro služební hovory
� přenos telefonního čísla pro služební hovory
� přednost na externí linku pro služební hovor

otevřít menu: funkce Follow-me

... Zapnout funkci Follow-me.

Postup zapnutí: Najít přesměrová-
vaného účastníka.

...
Postup zapnutí: Zvolit přesměrová-
vaného účastníka.

37. am COMfort 2000 nur mit Tastenerweiterungsmodul
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Jste-li konfigurací veden jako člen pouze jedné skupiny, můžete se pro zjednodušení
pouze přihlašovat nebo odhlašovat ze skupiny. Jste-li členem ve více skupinách, můžete
být přesto přihlášen jako „odchozí“ pouze v jedné z nich. Pokud se postupně přihlásíte
jako „odchozí“ do více skupin, jste fakticky jako „odchozí“ přihlášen pouze ve skupině,
do které jste se přihlásil naposledy. Ve všech ostatních jste pak přihlášen pouze jako
„příchozí“.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 38) (viz str.
89).
Pomocí funkce „odhl.ze všech skup.“ se můžete odhlásit ze všech skupin současně.

Zřízení monitoringu místnosti
Pokud chcete akusticky monitorovat nějakou místnost, např. pro zjištění, jestli vaše dítě
spí, můžete použít funkci „monitoring místnosti“. Telefon nacházející se v této místnosti
musí být nastaven odpovídajícím způsobem.

+ 
 Mikrofon zařízení pro hlasitý hovor se automaticky zapne.
Stisknutím tlačítka Hook H nebo zvednutím a následným položením sluchátka se mon-
itoring místnosti vypne.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 38) (viz str.
89).

Povolení funkce interkomu
Systémový telefon je vybaven funkcí interkomu. To znamená, že může být zavolán jiným
interním telefonem a může být provedena hlasitá výzva do prostoru, aniž by byl hovor
aktivně přijat. Dále může být systémový telefon volajícím vyzván, aby byl dodatečně k
reproduktoru zapnut také mikrofon (hlasitý hovor), aby osoba nacházející se v blízkosti
měla možnost hovořit s volajícím. Tuto funkci lze povolit každému připojenému systé-
movému telefonu zvláštˇ. Je-li váš systémový telefon volán interkomovým voláním, bliká

otevřít menu: funkce skupina

...
Zvolit jednu skupinu, ve které jste čle-
nem.

... Přihlásit se do skupiny 12.

... Postup zapnutí: Zvolit druh přihlášení.

38. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

otevřít menu: funkce monitoring místnost

... Zapnout monitoring.
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dioda LED vedle tlačítka reproduktoru, systémový telefon přijme „hovor“ automaticky po
jednom zazvonění.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 39) (viz str.
89).

Dálkové spínání interních relé
Pokud je vaše ústředna vybavena jedním nebo více relé a jsou-li tato nakonfigurována
jako univerzální (viz příručka k ústředně), můžete je pomocí této funkce zapínat a
vypínat.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 39) (viz str.
89).

Provádění funkcí dveří
V tomto menu můžete provádět funkce jako hovor ke dveřím, otevření dveří a rozsvícení
světla, aniž by byl váš telefon ode dveří volán. Funkce dveří je možné využívat pouze v
případě, že je na vaši ústřednu napojeno jedno resp. dvě komunikační zařízení umístěná
u dveří (viz příručka k ústředně). 

+ 
 Funkce „světlo zapnuto“ způsobí samostatné sepnutí třetího relé dané dveřní stanice na
1-99 minut.

+ 
Tuto funkci můžete uložit také pod volně programovatelné funkční tlačítko 39) (viz str.
89).

otevřít menu: funkce interkom (pov.)

...

Povolení interkomu je vypnuté.

Zapnout povolení.

39. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

otevřít menu: funkce relé

... Vybrat jedno z relé.

...

Zvolené relé je vypnuté.

Zapnout relé.

otevřít menu: funkce funkce dveří

... Vybrat jedny z nabízených dveří.

... Vybrat funkci „rozsvítit světlo“.
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INSTALACE TELEFONU – ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

Programování popsaná v této kapitole se provádějí zpravidla jednorázově. Pokud si
chcete tyto úkoly usnadnit, máte možnost svůj telefon pohodlně nastavit za použití
počítače. Potřebný software je součástí dodávky (viz str. 100).

Konfigurace telefonu

Zřízení nebo změna PINu pro přístup ke konfiguraci

Vymazání PINu pro přístup ke konfiguraci

Aktivovat programovani.

Najít podmenu „konfigurace“.

... Zvolit podmenu „konfigurace”.

Doplňkové hlášení: Konfigurování je 
chráněno PINem (ve stavu z výroby 
není PIN zadán). 
Zadat PIN a potvrdit.

Najít funkci, kterou chcete nastavit 
(např. signalizace čekajícího volání).

... Zvolit funkci z výběrového seznamu.

otevřít menu:    konfigurace   PIN změnit

Zadat 4-ciferný PIN a potvrdit.

Znovu zadat 4-ciferný PIN a potvrdit.

otevřít menu:    konfigurace   PIN smazat

Potvrdit smazání.
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Provedení automatického Updatu firmwaru 
Aktualizace provozního softwaru telefonu je nutná resp. má smysl, pokud se vyskytnout
funkční problémy nebo jsou nabízeny nové technické možnosti. Zeptejte se svého
prodejce, zda by update mohl být řešením vašich problémů. Nebo se informujte na
našich internetových stránkách. Číslo softwarové verze vašeho telefonu zjistíte dle pop-
isu na str. 61.
Pokud provedete update dle následujícího popisu, vytvoří ústředna spojení se serverem,
ze kterého bude stažen aktuální software (nastavení telefonu zůstanou zachována).
Kromě poplatků za telefonní spojení je update zdarma.
V konfiguračním programu ústředny lze nastavit automatcký update pro všechny při-
pojené systémové telefony. Tímto způsobem je v pravidelných intervalech (např. jednou
měsíčně) proveden update přes “ext. linku” na jednom systémové telefonu a nová soft-
warová verze je pak “rozdělena” na další systémové telefony. Na displeji vašeho tele-
fonu je během updatu zobrazeno hlášení „Server-Mode“. Během této doby není možné
telefon ovládat. (Update je prováděn převážně v noci.)
Pokud jste provedli update dle následujícího postupu, pak můžete rozdělení nové soft-
warové verze na ostatní systémové telefony odstartovat přímo z tohoto stejného tele-
fonu. Přitom můžete zvolit dobu pro tuto funkci, buď “ihned” (pokud se na telefonech
právě nehovoří) nebo “v časovém odstupu” (čas nastavitelný v ústředně).

Nastavení jazyka telefonu

otevřít menu:    konfigurace   Firmware-Update

... Aktivovat provedeni updatu firmwaru.

Potvrdit volbu.

Telefonní číslo serveru bylo zadáno pro-
gramem COMfort Set.
Popř. změnit telefonní číslo (např. mimo 
území Německa) a potvrdit.

Je prováděn update firmwaru.

Update firmwaru byl úspěšně dokončen.

otevřít menu:    konfigurace   jazyk

...
zvolit jazyk, kterým bude telefon komu-
nikovat.
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Nastavení interních telefonních čísel (MSN čísel)
Aby mohl váš telefon pracovat na interní sběrnici S0 na vaší ústředně Auerswald, musíte
v každém případě do systémového telefonu zadat jedno z interních telefonních čísel
jako MSN.

☞  Každé interní telefonní číslo použijte pouze pro jedno koncové zařízení, které je
připojeno na interní sběrnici S0.

Nastavení rytmu zvonění
Pomocí této funkce můžete různým druhům volání (poplašné, externí, interní, skupi-
nové, interkomové, zpětné externí, zpětné interní, termínové, ode dveří, VIP, budíček,
jiná volání) přiřadit různé rytmy zvonění. Máte k dispozici 8 druhů zvonění. Pomocí pro-
gramu COMfort Melody (viz str. 100) můžete tato zvonění upravovat nebo přepisovat.

Automatické zvyšování hlasitosti zvonění
Pokud si přejete, aby zvonění vašeho telefonu bylo slyšet také např. v další místnosti,
můžete nechat hlasitost telefonu automaticky zvyšovat. Telefon začne zvonit v hlasitosti,
kterou jste nastavili (viz str. 84) a každých pět vteřin zvýší hlasitost o jeden stupeň až na
hlasitost maximální.

otevřít menu:    konfigurace   MSN

Zadat interní telefonní číslo.

Potvrdit zadání.

otevřít menu:    konfigurace   rytmy zvonění

Najít druh volání, pro který chcete 
zvonění nastavit (např. interní volání).

... Zvolit interní volání.

Na zkoušku slyšíte momentálně nas-
tavený rytmus zvonění.
Nalistovat požadovaný rytmus.

Na zkoušku slyšíte vybraný rytmus. 

Nastavit hlasitost.

... Vybrat rytmus.
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Konfigurace signalizace zpráv diodami LED
V klidovém stavu signalizují diody LED umístěné vedle symbolu zprávy resp. symbolu
SMS zprávy stav seznamu zmeškaných volání resp. seznamu SMS zpráv:
� dioda LED bliká: V seznamu se nacházejí nové, dosud nevyzvednuté záznamy.
� dioda LED svítí: Nejsou k dispozici žádné nové záznamy. Všechny záznamy nacházející se v 

seznamu už byly vyzvednuty, ale zatím nebyly smazány.
Pokud si nepřejete signalizaci diodou LED u již vyzvednutých záznamů nebo pokud si
nepřejete vůbec žádnou signalizaci pomocí diod LED, můžete tyto funkce vypnout
následujícím způsobem.

Konfigurace signálu čekajícího volání
V tomto menu můžete nastavit, jestli má být čekající volání během aktivního hovoru sig-
nalizováno pomocí tónu anebo diody LED nebo má být pouze zobrazeno na displeji.
Když zde aktivujete „diodu LED“, pak bude při čekajícím volání během aktivního hovoru
blikat dioda LED umístěná vedle tlačítka Hook .

Konfigurace upozorňovacího tónu na čekací zónu39) a Power Dialling
Při aktivním hovoru jsou příchozí ext. volání jdoucí do čekací zóny signalizována tónem
a blikající diodou LED (str. 58). Jakmile se uvolní účastník volaný pomocí Power Dial-
lingu (str. 38), zapne systémový telefon reproduktor a signalizuje tuto skutečnost upo-
zorňovacím tónem. Pokud vás tyto upozorňovací tóny ruší, můžete je na telefonu vyp-
nout. 

otevřít menu:    konfigurace   Khlasit.zvonění

Aktivovat hlasitost zvonění „automat-
icky zvyšovat“.

Potvrdit volbu.

otevřít menu:    konfigurace   zpravy-diody LED
Aktivovat blikání a trvalé svícení diod 
LED.

Najit „LED vzdy vypnuty“.

... Vypnout signalizaci didoami LED.

otevřít menu:    konfigurace   sig.čekaj.volani
Je aktivována signalizace pomocí tónu. 

Dodatečně aktivovat diodu LED.

Potvrdit.
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Konfigurace dosažitelnosti druhé úrovně funkčních tlačítek
Volně programovatelná funkční tlačítka40) lze obsadit dvojnásobně (ve dvou úrovních).
Zde můžete určit, jak má být druhá úroveň aktivována. Varianta „pomocí tlačítka Shift“
je aktivována vždy. Pokud chcete používat tlačítko Shift u přístroje COMfort 2000,
musíte tuto funkci (Shift) uložit pod jedno z tlačítek (str. 89). Varianta „pomocí Double-
click (dvojstisk) (300 ms)“ může být deaktivována, pokud je nežádoucí.

Konfigurace výběru menu
Po stisknutí tlačítka  , stejně jako po výběru  se dostanete do menu,
které vám dovoluje provádět nejrůznější nastavení telefonu a ústředny. Pokud chcete
používat pouze část těchto nastavení, můžete zbytek nastavení potlačit pomocí “defin-
ice menu” a urychlíte tak pohyb v menu. Příslušné funkce jsou popsány od str. 76 do str.
75. Potlačení funkcí menu se vztahuje pouze na menu pod položkou .
Pokud lze těchto funkcí dosáhnout také jinou cestou (např. ukládání resp. provádění
pomocí volně programovatelných funkčních tlačítek), zůstávají tyto zachovány.

39. pouze u COMfort 2000 se zapnutou (aktivovanou) čekací zónou

otevřít menu:    konfigurace   upozor. tón

...

Je aktivována signalizace pomocí tónu. 

Vypnout upozorňovací tón čekací zóny.

Potvrdit.

40. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

otevřít menu:    konfigurace   tlač.2.úrovně

...

Doubleclick je aktivován.

Deaktivovat Doubleclick.

Potvrdit výběr.

otevřít menu:    konfigurace   definice menu
Jsou aktivovány všechny funkce.
Najít funkci, kterou chcete potlačit 
(např. skupina).

... Deaktivovat funkci „skupina“.

Popř. deaktivovat ještě další funkce a 
potvrdit zadání.
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Konfigurace seznamů volání a hovorů
Pokud chcete zamezit zbytečnému zvyšování počtu záznamů v seznamech, můžete
seznam konfigurovat z hlediska typu volání a hovorů, které se mají zaznamenat. Do tří
seznamů lze vybrat následující typy volání a hovorů - pokud mají smysl:
� externí volání/hovory
� externí volání/hovory s „neznámým telefonním číslem“
� Poplašná volání a poplašné hovory
� „přijatá volání“ přijatá jinými telefony zařazenými do rozdělení volání
� interní volání/hovory
� volání/hovory ode dveří
� ostatní

Konfigurace seznamu zmeškaných volání

Konfigurace seznamu hovorů

Konfigurace seznamu opakované volby

otevřít menu:    konfigurace   zmeškaná volání

...

Jsou aktivovány znázorněné typy 
volání.

Deaktivovat volání bez telefonního 
čísla. 

Potvrdit.

otevřít menu:    konfigurace   seznam hovorů

...

Jsou aktivovány znázorněné typy 
hovorů. 
Deaktivovat hovory bez přenosu tele-
fonního čísla.

Potvrdit.

otevřít menu:    konfigurace   opakovaná volba

...
Jsou aktivovány znázorněné typy 
volání.

Deaktivovat interní volání.

Potvrdit.
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Zřízení SMS funkcí
Vaše ústředna spolu se systémovým telefonem41) podporují odesílání a přijímání Short
Messages (krátkých textových zpráv - SMS) v pevné síti42). Odesilatelem resp. příjem-
cem mohou být jiná koncová zařízení podporující SMS v pevné síti nebo mobilní telefony
v rámci sitě GSM. Psaní, čtení a zpracovávání zpráv je s vaším systémovým telefonem
velice komfortní. Pokud jste si zřídili spojení mezi počítačem a telefonem pomocí USB
rozhraní, můžete pro zpracovávání, čtení, odesílání a archivaci SMS používat PC pro-
gram COMfort SMS, který je součástí dodávky.
SMS zpráva není odesílána přímo příjemci, ale posílá se přes SMS centrum poskyto-
vatele telefonních služeb. Pro posílání SMS zpráv musí být tedy v ústředně systémovým
telefonem nakonfigurováno minimálně jedno SMS centrum (max. 10), tato konfigurace
se provádí pomocí programu COMset. Posílání SMS v pevné síti je v současné době
podporováno dvěma SMS centry (platí pouze pro Německo): Telekom (tel. číslo
„0193 010“) a Anny Way (tel. číslo „0190 01504“). Dále musí být v ústředně uloženo
rozdělení (směrování) SMS zpráv a musí být zajištěno, že není potlačen přenos telefon-
ního čísla.
Pro příjem SMS zpráv pak musíte mít svůj telefon přihlášený u SMS centra, které
odesílatel použil. U SMS centra společnosti Deutsche Telekom se přihlásíte odesláním
SMS zprávy s textem „ANMELD“ na číslo „8888“ (toto je zdarma), u „Anny Way“ stačí
odeslání jakéhokoli textu na toto SMS centrum. Jak se SMS zprávy píší a odesílají se
dozvíte na str. 51.

☞  Pokud jste svůj telefon na SMS centrum nepřihlásili, pak je váš telefon považován za
SMS nepodporující. Vaši zprávu ale přesto dostanete. Namísto textu na displeji obdržíte
volání s hlasovým hlášením tak jako jiné SMS nepodporující telefony.
SMS funkce v pevné síti jsou v současnosti možné pouze u přípojek společnosti Deut-
sche Telekom. Pokud máte smlouvu s jiným poskytovatelem telefonních služeb, infor-
mujte se o změnách.
Odesílání resp. přijímání zpráv ze sítí mobilních telefonů zatím není možné bez
omezení. Na podrobnosti se iformujte u správce používaného SMS centra.

Konfigurace SMS centra
Pokud je ve vaší ústředně zřízeno více SMS center, pak jste při odesílání SMS zprávy
dotazování, které SMS centrum chcete použít. Můžete však také na pevno zadat jedno
z center, které pak bude při odesílání SMS zpráv používáno vždy. Pomocí „smazaní“
můžete toto přednastavená opět zrušit.

☞   Nejdříve se dle popisu přihlašte u SMS centra pro příjem SMS zpráv a teprve poté zvolte
pevné SMS centrum.

41. pouze u COMfort 1200 a COMfort 2000
42. momentálně je tato funkce k dispozici pouze v Německu

otevřít menu:    konfigurace   SMS centrum

... Zvolit SMS centrum „Anny Way“.
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Uložení funkce pod volně programovatelné funkční tlačítko43)

Volně programovatelná funkční tlačítka lze obsadit interními a externími telefonními čísly
a také nejrůznějšími funkcemi, a to vše dvojnásobně (tedy ve dvou úrovních). Které
funkce lze uložit se dozvíte v tabulce níže.
Ke každému funkčnímu tlačítku máte také k dispozici jednu vícebarevnou diodu LED.
Tato dioda LED vám může poskytnout informace o stavu interního účastníka (obsazeno
nebo aktivní) nebo o stavu zapojení funkce (viz str. 67) uložené pod tímto tlačítkem.
Dioda LED však signalizuje pouze stav funkce nebo účastníka uložených na první
úrovni. Tento fakt berte v úvahu při programování těchto tlačítek.

+

Některé funkce můžete pod tlačítko uložit jako „definované“. Pokud např. zapínáte
přesměrování volání vždy na stejné číslo, můžete toto přesměrování pomocí příslušně
nastaveného tlačítka střídavě zapínat a vypínat, aniž byste museli vždy zadávat číslo pro
přesměrování. Přesměrování pak můžete aktivovat také během probíhajícího hovoru.

43. Systémové telefony COMfort 1000 a COMfort 1200 mají k dispozici 6 dvojnásobně programovatelných funkčních
tlačítek. Je-li systémový telefon COMfort 2000 rozšířen o přídavný tlačítkový modul COMfort 2000 Xtension (je možné při-
pojit až 5 modulů), pak máte na každém modulu k dispozi 10 dvojnásobně programovatelných funkčních tlačítek.

Aktivovat programování.

Najít podmenu „obsazení tlačítka“.

... Zvolit podmenu „obsazení tlačítka“.

Stisknout tlačítko, které chcete osbadit. 

...
Vybrat úroveň, na kterou chcete funkci 
uložit.

( 

Dioda LED zvoleného funkčního tlačítka 
jednou bliká v pravidelných odstupech.
(2. úroveň: Dioda bliká dvakrát v 

Najít funkci (např.. skupina).

... Vybrat funkci.

...
Zvolit „skupina obecné“. Tlačítko je 
okamžitě obsazeno.
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Pokud je tlačítko/úroveň již nějakou funkcí obsazeno, pak po volbě úrovně následuje
další výběrové menu, pro určení dalšího postupu. Zvolením „nové“ můžete pro dané
tlačítko zvolit novou funkci. Pokud zvolite „smazat“, pak je tlačítko volné. Tlačítka, která
jsou obsazená definovanou funkcí můžete pomocí volby „změnit“ předefinovat (např.
změnit číslo používané pro přesměrování). Pokud jste se spletli a přejete se navrátit k
původnímu stavu, stiskněte tlačítko návratu (W).
Funkce, které uložíte pod funkční tlačítka jsou i nadále k dispozici přes menu (pokud byly
k dispozici v menu i dříve).

Funkce
Externí linka (S -Port) pro cílený přístup na ext. linku (viz str. 91; provedení str. 36)

Externí linka MSN pro přenos telefonního čísla (viz str. 91; provedení str. 34)

Čekající příchozí volání (druh přepínání je předdefinován; viz také str. 77)

Ochrana pred příchozím voláním (druh přepínání je předdefinován; viz také str. 76)

Přesměrování obecné (tlačítko je obsazeno okamžitě; provedení při stisknutí jako na str. 77)

Přesměrování definované (druh přepínaní, druh přesměrování a cíl je předdefinován; viz také str. 77)

Tlačítko šéfa (číslo a jméno šéfova telefonu je předdefinováno; viz str. 94; provedení viz str. 57)

Follow-me (tlačítko je obsazeno okamžitě; provedení při stisknutí jako na str. 78)

Skupina, přihlášení / odhlášení obecné (číslo skupiny je předdefinováno; viz také str. 79)

Skupina, přihlášení / odhlášení definované (číslo skupiny, způsob přepínaní a druh přihlášení je předdefinován; viz také str. 79 )

Odhlášení ze všech skupin (viz také str. 79)

Handsfree 44) (druh přepínání je předdefinován; viz také str. 75)

Provedení interkomu (tlačítko je obsazeno buď hlasitou výzvou, hlasitým hovorem nebo ohlášením;viz str. 92; provedení stisk-
nutím tlačítka; viz str. 56)

Povolení interkomu (druh přepínání předdefinován; viz také str. 80)

Zvonění (druh přepínání předdefinován; viz také str. 75)

Konfigurace, přepínání obecné. (tlačítko je obsazeno okamžitě; provedení při stisknutí jako na str. 77)

Konfigurace, přepínání definované (konfigurace je předdefinována; viz také str. 77)

Makro (viz str. 95)

Pick-up (převzetí hovoru) obecné (tlačítko je obsazeno okamžitě; provedení při stisknutí jako na str. 28)

Číslo projektu obecné (tlačítko je obsazeno okamžitě; provedení při stisknutí jako na str. 35)

Číslo projektu definované (číslo a jméno je předdefinováno; viz také str. 35)

Monitoring místnosti (viz také str. 80)

Relé obecné (číslo a jméno relé je předdefinováno; provedeni při stisknutí tlačítka jako na str. 81)

Relé definované (číslo, jméno a druh přepínaní relé jsou předdefinované; viz také str. 81)

Čísla Robinsonů (druh přepínání je předdefinován; viz také str. 77)

Tlačítko sekretariátu (číslo a jméno telefonu sekretariátu je předdefinováno; viz str. 94; provedení viz str. 57)

Tlačítko Shift 44) pro přepnutí na 2. úroveň ostatních funkčních tlačítek (viz také str. 86)

Termínové volání (tlačítko je obsazeno okamžitě; provedení při stisknutí jako na str. 72)

Funkce “dveří” obecné (dveře jsou předdefinovány; provedení při stisknutí tlačítka jako na str. 81)

Funkce “dveří” definované (dveře a prováděné funkce jsou předdefinované; viz také str. 81)

VIP čísla (druh přepínání je předdefinován; viz také str. 76)

Funkce záznamníku (voicemailu) obecné (číslo a jméno Voice Mail Centra 461 je předdefinováno; viz str. 97)

Funkce záznamníku (voicemailu) definované (číslo a jméno Voice Mail Centra 461, druh schránky (mailboxu), příslušný účast-
ník a kód pro dálkový odposlech jsou předdefinovány; viz str. 97)

Čekací zóna (S -Port und B-Kanál jsou předdefinovány (viz str. 91; provedení viz str. 58)

Centrála s čekací zónou (druh přepínání je předdefinován (viz str. 91; provedení viz str. 58)

Tlačítko přímé volby (viz str. 94)
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Zřízení tlačítka pro cílené obsazení externí linky (S0- Portu) 45)

Pomocí tlačítka zřízeného odpovídajícím způsobem můžete cíleně obsadit externí linku.
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete okamžitě volit externí telefonní číslo (bez přístu-
pového čísla na ext. linku). Příslušné diody LED vám poskytují informace o stavu obsa-
zenosti daných ext. linek (platí pouze pro první úroveň tlačítek; viz str. 67).

44)

Zřízení tlačítka pro přenos určitého MSN čísla 45)

Pomocí tlačítka zřízeného odpovídajícím způsobem můžete určit, jaké číslo MSN má být
při externím volání přenášeno. Vybrané MSN číslo bude použito pro volání uskutečněné
po stisknutí tohoto tlačítka.

Zřízení centrály s čekací zónou 46)

COMfort 2000 může být pomocí kofiguračního programu k ústředně COMset nastaven
(zřízen) jako centrála s čekací zónou. Pomocí takového telefonu pak můžete volající z
externích linek “parkovat” do čekací zóny (čekající slyší “text před přihlášením”) a v
cíleném pořadí je znovu vyzvedávat, aby bylo možné je dále přepojovat (viz str. 58). Na
centrále s čekací zónou musí být pro každý externí B-Kanál zřízeno tlačítko čekací zóny,
tímto tlačítkem a příslušnými diodami LED se pak sledují a dále zpracovávají externí
volání.

☞  Po zřízení tlačítka čekací zóny je funkce čekací zóny automaticky zapojena. Pokud
chcete tuto funkci dočasně vypnout, nastavte si tlačítko pro centrálu s čekací zónou
(obsazení tlačítek .... centrála s čekací zónou).
Po zapnutí centrály s čekací zónou jsou odpojena (deaktivována) případná
přesměrování volání patřící k tomuto telefonu. Popřípadě je přizpůsobeno také rozdělení
volání. Externí telefonní čísla přiřazená centrále s čekací zónou pak už nejsou přiřazena
k žádnému jinému telefonu, kromě případů, že centrála zvoní opožděně. Po vypnutí cen-

otevřít menu:    konfigurace   ext. linka (viz také str. 89).

Zvolit externí linku.

44. pouze COMfort 2000
45. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

otevřít menu:    konfigurace   ext. MSN (viz také str. 89).

 Zvolit MSN.

46. pouzeCOMfort 2000 s přídavným tlačítkovým modulem připojený k COMmander Basic neboCOMpact 4410 USB

otevřít menu:   konfigurace  čekací zóna (viz také str. 89).

Vybrat externí linku.

... Vybrat B-Kanal.
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trály (na telefonu) je obnoven původní stav a tím je opět umožněno např. přesměrování
na záznamník.
Funkce čekají zóny může být uložena pouze pod první úroveň funkčního tlačítka. Druhá
úroveň je pak zablokována. Jestliže je na druhé úrovni již nějaká funkce uložena, je
smazána.
„Text před přihlášením“ musí být namluven přes telefon nebo nahrán do ústředny jako
soubor typu wav. Není-li k dispozici žádný „text před přihlášením“, pak čekající slyší
čekací hudbu.

Zřízení tlačítka pro interkomové volání 45)

Systémový telefon je vybaven funkcí interkomu. To znamená, že může být zavolán jiným
interním telefonem a může být provedena hlasitá výzva do prostoru, aniž by byl hovor
aktivně přijat.
Dále může být systémový telefon volajícím vyzván, aby byl dodatečně k reproduktoru
zapnut také mikrofon (hlasitý hovor), aby osoba nacházející se v blízkosti měla možnost
hovořit s volajícím. Hlasitá výzva resp. hlasitý hovor je z bezpečnostních důvodů
omezen na 120 vteřin, jde o zamezení případného zneužití této funkce (např.
odposlouchávání jiné místnosti). Po uplynutí této doby je spojení automaticky
přerušeno, pokud však není během této doby zvednuto sluchátko. 
Na telefonu, který je volán tímto způsobem (interkomovým voláním), musí být funkce
interkomu povolena (viz Kapitola Povolení interkomového volání na str. 80). Je-li váš
systémový telefon volán interkomovým voláním, bliká dioda LED vedle tlačítka
reproduktoru, systémový telefon přijme „hovor“ automaticky po jednom zazvonění.
Tlačítko interkomu se zřizuje vždy pro jednoho interního účastníka a jeden druh interko-
mového volání, hlasitá výzva nebo hlasitý hovor. Kromě toho zde musíte zvolit požado-
vaný druh zapnutí. Přitom máte na výběr mezi „držet tlačítko“ (jakmile tlačítko pustíte
spojení se přeruší) a „přepínání“ (tlačítko se stiskne jednou na začátku a jednou na konci
interkomového volání).
Je-li ústředna vybavena výstupem pro výzvu (audio out) a je-li tento výstup naprogram-
ován a zapojen odpovídajícím způsobem, můžete provádět také ohlášení přes
reproduktory. Volba cíle interkomového volání v tomto případě odpadá.
otevřít menu:    konfigurace   interkom (viz také str. 89).

... Vybrat druh interkomového volání.

... Zvolit druh zapínání.

Pro výběr se nabízí seznam interních 
účastníků.
Najít požadovaného účastníka.

... Zvolit požadovaného účastníka.
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Zřízení tlačítek pro funkce sekretářské soupravy 45)

Tato funkce umožňuje ochranu šéfova telefonu před přímým voláním, tato jsou
přesměrována na sekretariát. Významným rozdílem oproti prostému přesměrování
volání je fakt, že šéfův telefon může být ze sekretariátu nadále volán resp. mohou být ze
sekretariátu přepojovány důležité hovory (viz str. 57). Pro tyto účely je na šéfově telefonu
zřízeno tlačítko pro sekretariát a na sekretářském telefonu tlačítko pro šéfa.
Zřízení na sekretářském telefonu:

Zřízení na telefonu šéfa:

☞  Na jednom telefonu lze používat max. 5 tlačítek sekretariátu nebo šéfa.
Není možné zřizovat současně oba druhy tlačítek.
Uložení těchto funkcí je možné pouze na první úrovni tlačítek.
Je výhodné mít na sekretářském telefonu zřízené tlačítko přímé volby na šéfa, tak aby
bylo možné sledovat stav obsazenosti jeho telefonu.

+

Aby bylo možné rozpoznat volání ze sekretariátu již podle zvonění, může být číslo sek-
retariátu uloženo do telefonního seznamu šéfova telefonu pomocí programu COMfort
Set a být opatřeno speciálním druhem zvonění.

Zřízení tlačítka přímé volby47)

Funkce přímé volby umožňuje obsazení volně programovatelného funkčního tlačítka až
20 číslicemi. Tlačítko přímé volby můžete použít pro uložení interních a externích čísel,
ale také pro programovací číselné kódy ústředny.
Možnost stisknout několik tlačítek přímé volby po sobě můžete využít k uložení částí
čísel na jednotlivá tlačítka (např. předvolby providerů). Tato pak mohou být volena v libo-
volném pořadí. Pokud bylo před stisknutím tlačítka přímé volby již stisknuto jiné tlačítko
(číslice nebo jiné tlačítko přímé volby), je číslice pro přístup na ext. linku u telefonního
čísla telefonem automaticky vymazána. Po stisknutí tlačítka přímé volby je číslo
okamžitě zvoleno (vytočeno). Je-li však položené sluchátko, je uložené číslo nejdříve
převedeno do přípravy volby (str. 31). Pokud stisknete více tlačítek přímé volby za
sebou, pak se na displeji také postupně zobrazí jména přiřazená k těmto číslům.

otevřít menu:    konfigurace   tlač. šéfa (viz také str. 89).

...
Vybrat účastníka jehož hovory mají být 
přebírány. 

otevřít menu:   konfigurace  tlač. sekret. (viz také str. 89).
Pro výběr se nabízí seznam interních 
účastníků.
Najít požadovaného účastníka.

...
Vybrat účastníka, který má přijímat 
vlastní volání.

47. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem
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V závislosti na situaci lze pomocí funkčních tlačítek přímé volby aktivovat funkce jako je
zpětný dotaz (str. 40), pick-up (str. 28) nebo převzetí hovoru.
Pokud jste pod tlačítka přímé volby uložili čísla interních účastníků (platí pouze pro první
úroveň), pak vám příslušné diody LED podávají informace o stavu obsazení nebo aktiv-
itě daného účastníka (viz str. 67).

☞  Zadávejte telefonní čísla přesně stejně jako při volbě (vytáčení), externí telefonní čísla
vždy včetně přístupového čísla „0“ na ext. linku, i když budete chtít číslo při volbě
sestavovat z více částí (např. provider + telefonní číslo). (výjinka: přístroj s přímým přís-
tupem na externí linku; viz str. 36.)

+

Pokud při zadávání telefonního čísla stisknete tlačítko telefonního seznamu ,
můžete telefonní číslo vybrat z telefonního seznamu.

Zřízení makra 47)

Funkce Makro umožňuje obsazení funkčního tlačítka čísly a na rozdíl od cílové volby
také různými ovládacími symboly a znaky. Další rozdíl oproti přímé volbě je fakt, že lze
použít až 100 číslic / znaků a jejich volba je pomalejší. Tato funkce vám například po-
skytuje možnost dálkového odposlechu záznamníku bez toho, abyste pokaždé museli
zadávat číselnou kombinaci pro odposlech.
Můžete použít následující ovládací znaky (symboly):
� Pauza 1, 2 nebo 4 vteřiny
� Pauza dokud není navázáno spojení (pokud se spojení nevytvoří, makro bude 

ukončeno)
� Položení / zvednutí (je-li tento znak na prvním místě, je makro provedeno ihned po 

stisknutí tlačítka. Při každém jiném znaku na 1. místě makra, musí být odstartování 
makra potvrzeno.)

Pomocí tlačítka Exit (návrat) lze probíhající makro kdykoli přerušit.
Nezávisle na počtu funkčních tlačítek lze makro uložit pouze pod maximálně 10 tlačítek. 

otevřít menu:   konfigurace  tlač.přím.volby.(viz také str. 89).

Zadat telefonní číslo.

Potvrdit zadání.

Zadat jméno.

Potvrdit zadání.
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Pokud zřídíte makro dle následujícího postupu, je funkce odstartována okamžitě po
stisknutí tlačítka. Je aktivován hlasitý hovor a zvoleno (vytočeno) telefonní číslo záznam-
níku. Nyní systémový telefon vyčká, až záznamník volání příjme a poté po pauze 2
vteřiny zadá číselnou kombinaci, jako přístupové heslo pro odposlech záznamníku.

☞  Můžete také zřídit tlačítko bez telefonního čísla a zvláštního znaku (položit/zvednout),
které bude stisknuto až po vytvoření spojení.

otevřít menu:    konfigurace   makro. (viz také str. 89).

Aktivovat zadání zvláštního/ovlá-
dacího zanku.

Najít „položit/zvednout“.

... Vybrat „položit/zvednout“.

Zadat čísla (např. číslo vašeho 
záznamníku).

Aktivovat zadání zvláštního znaku.

Najít „pauzu do spojeni“.

... Vybrat „pauzu do spojení“.

Aktivovat zadání zvláštního znaku.

... vybrat např. „pauzu 2 vteřiny“.

Zadat čísla (např. kód pro dálkový 
odposlech vašeho záznamníku) a 
potvrdit zadání.

/

�

�

� �

� ��
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Zřízení funkčního tlačítka voicemailu48)

Pokud máte ke své ústředně připojený jeden nebo více Voice Mail Center 461 (doplňko-
vé příslušenství), můžete odposlouchávat mailbox, který je k přístroji k dispozici, přes
druhou úroveň ( e ) systémového telefonu nebo tuto funkci uložit pod volně programo-
vatelné funkční tlačítko. Pokud tuto funkci uložíte na první úroveň funkčního tlačítka, pak
máte k dispozici také diodu LED, která vás informuje o statutu příslušného zařízení resp.
příslušného mailboxu (str. 67). Podrobný návod na zřízení a obsluhu Voice Mail Centra
461 naleznete v samostatné příručce.

☞  Pokud zvolíte „globální mailbox“, musíte pro dálkový odposlech použít kód, který je
zadán pod „nastavením” Voice Mail Centra 461.
Pokud byl použit kód s počáteční číslicí 1-4 a byly zřízeny Mailboxy ve VMC 461, musí
být před 4-ciferným kódem pro dálkový odposlech zadána hvězdička.

+

Pokud zvolíte namísto „definované“ funkce funkci „obecnou“, je tlačítko obsazeno
okamžitě po vybrání přístroje (telefonní číslo/jméno Voice Mail Centra 461). S
„obecným“ tlačítkem pak můžete při znalosti příslušných kódů pro dálkový odposlech
obsluhovat všech 5 mailboxů a diodou LED jste informováni o nových zprávách ve všech
těchto mailboxech.

48. u COMfort 2000 pouze s přídavným tlačítkovým modulem

otevřít menu:   konfigurace  VoiceMail Center.(viz také str. 89).

... Vybrat funkcni tlacitko „definovane“.

...

Alternativní hlášení: 
Je k dispozici více VMC 461.

Vybrat požadované VMC 461.

...
Vybrat „jednotl.mailbox“ pro jeden ze 4 
individuálních mailboxů odpovídajícího 
VMC 461.

...

Seznam obsahuje vaše int. telefonní číslo 
(resp. jméno) a také telefonní číslo 
skupiny, ve které jste členem.
Vybrat účastníka/skupinu, kterému/které 
jste přiřadili jeden z mailboxů VMC 461.

Zadat a potvrdit kód pro dálkový odposlech 
mailboxu, který jste na VMC 461 zřídili.
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PØIPOJENÍ K POÈÍTAÈI A INSTALACE SOFTWARE

Pomocí následujících programů (COMfort Set, COMfort Melody und COMfort SMS 49)),
které jsou součástí dodávky, lze váš telefon přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům
a funkce „SMS v pevné síti“ můžete velice pohodlně ovládat přímo z počítače (viz také
str. 100).
Ovladač TAPI49), který je rovněž součástí dodávky, umožňuje TAPI aplikace přes USB
rozhraní systémového telefonu (TAPI=Telephony Application Programming Interface).
Tímto způsobem můžete komunikovat s vaším systémový telefonem za pomoci různých
Windows-aplikací, které TAPI rozhraní používá. Jsou podporovány aplikace operačních
systémů Windows 98, Me, 2000 a XP. Provozní režim TAPI je ovladačem TAPI nas-
taven automaticky, jakmile je odstartována příslušná aplikace.
Ovladačem Auerswald CAPI 2.050) můžete na interním S0-Portu přes rozhraní USB
vašeho systémového telefonu simulovat funkce „ISDN-PC-Karty“.
Během instalace ovladače CAPI se na váš pevný disk zkopíruje také ovladač Auer-
swald-NDIS-WAN51). Tyto ovladače potřebujete pro vytvoření internetového připojení.
Přitom hraje váš systémový telefon roli ISDN-sítˇové karty pro více různých počítačů.
Ovladače NDIS-WAN musí být po překopírování na pevný disk ještě nainstalovány.
(NDIS-WAN je standart pro připojení sitˇových karet na příslušné protokoly. NDIS = Net-
work-Device-Interface-Specification; WAN = Wide-Area-Networking).
Doplňkově získáte také ISDN aplikační balíček 50), který využívá možností integro-
vaného USB rozhraní a umožňuje tak profesionální realizaci nejdůležitějších úkolů mod-
erní datové komunikace (fax, záznamník, přenos dat, CTI). Předpokladem je předchozí
instalace ovladače Auerswald CAPI 2.0 a zároveň ovladače TAPI.

Vytvoření spojení mezi telefonem/ústřednou a počítačem
Spojení mezi telefonem/ústřednou a počítačem lze vytvořit třemi různými způsoby:
1. Možnost 49): Přístup k telefonu probíhá přes USB rozhraní. Program je nainstalován
na počítač, který je pomocí USB rozhraní spojen s telefonem. (Jak připojíte telefon k
počítači je popsáno na str. 98.) 
2. Možnost (platí pouze pro COMfort SMS): Přístup k telefonu probíhá pomocí
ISDN-PC-karty (CAPI 2.0) nebo funkcí ISDN-PC-karty přístroje COMfort 2000 přes
interní sběrnici S0-Bus. Program je nainstalován na počítač, který je spojen přes ISDN-
PC-kartu nebo interní sběrnicí S0-Bus ústředny s přístrojem COMfort 2000. (Pro tento
případ je připojení počítače na ústřednu popsáno v příručce k ústředně.)
3. Možnost (platí pouze pro COMfort Melody a SMS): Přístup k telefonu probíhá pomocí
seriového rozhraní ústředny. Program je nainstalován na počítač, který je napojen na
sériové rozhraní ústředny. (Pro tento případ je připojení počítače na ústřednu popsáno
v příručce k ústředně.)

49. pouze COMfort 2000 a COMfort 1200
50. pouze COMfort 2000
51. pouze COMfort 2000
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Připojení telefonu k počítači (rozhraní USB) 49)

Připojení systémového telefonu na rozhraní USB, které je k dispozici, probíhá pomocí
kabelu, který je součástí dodávky a je na obou koncích opatřen rozdílnými koncovkami.
V závisloti na tom, kolik budete chtít připojit koncových zařízení, můžete telefon připojit
přes Hub rozdělovač (rozbočovač) nebo přímo na počítač (více informací k tomuto
tématu naleznete v Kapitole Obecné informace o USB na str. 102). Plochá koncovka se
zasune do vysílacího zařízení (počítač nebo rozdělovač; obr. 15) a druhá koncovka do
přijímacího koncového zařízení, tedy vašeho systémového telefonu (viz obr. 14).

☞  Pokud jste systémový telefon připojili na
počítač přes rozhraní USB, je automaticky
odstartován Hardware-Assistent pod Win-
dows 98, Me, XP stejně jako Windows 2000
a bude vás navádět a podporovat při insta-
laci potřebného ovladače (viz Kapitola
Instalace ovladačů a PC softwaru na str.
98).

Instalace ovladačů a PC softwaru
Po připojení COMfort 1000 pokračujte v Kapitole Manuální start instalace na str. 99. U
COMfort 2000 nyní bezpodmínečně použijte příručku CAPI, která je rovněž součástí
dodávky.

Instalace ovladače Auerswald-USB
Pokud jste systémový telefon připojili na počítač přes rozhraní USB, je automaticky
odstartován Hardware-Assistent pod Windows 98, Me, XP stejně jako Windows 2000 a
bude vás navádět a podporovat při instalaci potřebného ovladače. Nechte asistenta najít
pro zařízení nejlepší/odpovídající ovladač, do CD mechaniky vložte CD (Auerswald
Mega Disk) a jako zdroj zadejte „<CD-mechanika>\ovladac\“.
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Obr. 14: 
Zasunout 
USB kabel
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Obr. 15: Připojení telefonu k počítači
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Manuální start instalace
Po ukončení instalace ovladače USB z disku Auerswald Mega Disk je automaticky
zpuštěn instalační asistent a umožní instalaci PC programů a ovladačů náležejících k
zařízení.
U COMfort 1000 odstartujete instalaci dle následujícího popisu.
� Do CD-ROM mechaniky vložte CD (Auerswald Mega Disk).
� Pokud se Setup program nespustí automaticky, stiskněte v nabídce

„Start...Spustit“.
� Klikněte na „Procházet“ a otevřete příslušnou CD-ROM mechaniku. V hlavním

seznamu zvolte dvojitým stiskem aplikaci „Setup“. Následně potvrďte kliknutím na
„ok“.

� Postupujte podle pokynů na monitoru. Programy COMfort Set resp. COMfort Melody
stejně jako ovladač TAPI52) najdete pod softwarem pro systémový telefon.

Obr. 16: 
Windows 98

Obr. 17: 
Windows Me

Obr. 18: 
Windows 2000

52. pouze u COMfort 2000 a COMfort 1200
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COMfort Set, COMfort Melody a COMfort SMS
Nastavení systémového telefonu můžete provádět velice pohodlně za použití konfig-
uračního programu COMfort Set. Pomocí programu COMfort Melody můžete pro váš
telefon vytvářet vlastní vyzváněcí melodie. PC programm COMfort SMS 52) slouží k
psaní, zpracování, čtení, odesílání a archivování SMS zpráv.

Minimální požadavky na počítač pro COMfort Set, Melody a SMS
� PC s procesorem Intel Pentium 166 nebo kompatibilním procesorem
� Windows 95/98/Me/2000/XP nebo Windows NT 4.0 (od verze Service Pack 3),

ale: Windows 98/Me/2000/XP při použití USB rozhraní
� Operační pamětˇ RAM pro Windows 95/98/Me: 32 MB, doporučeno 64 MB;

pro Windows 2000/XP/NT: 64 MB, doporučeno 128 MB
� Místo obsazené na disku po instalaci programu

COMfort Set: 10 MB, COMfort Melody: 10 MB, COMfort SMS: 25 MB
� Rozhraní USB (pokud je použito) dle specifikace USB 1.1
� CD-ROM mechanika
� Myš nebo kompatibilní ukazovací zařízení
� SVGA-grafická karta s rozlišením 800*600 (doporučeno) a 256 barev (8 Bit),

doporučeno 32768 barev (15 Bit)

Konfigurace telefonu pomocí programu COMfort Set
� Spustˇte program.
� V menu pod „Optionen...Schnittstelle“(options....rozhraní) zvolte vámi používané

rozhraní „USB“, „ISDN-Karta CAPI 2.0“ nebo „V.24“ a popř. V.24-COM-Port počítače
(např. COM 1, COM 2).

� Po spuštění programu můžete přes ikonu „Neu“(nový) otevřít nový soubor anebo
stisknutím ikony „Öffnen“(otevřít) a vybráním „COMfort“ stáhnout existující data z
telefonu. Pokud jste již na svém počítači nějakou konfiguraci uložili, můžete tuto
otevřít stisknutím ikony „Öffnen“(otevřít) a vybráním „Datei“(souboru).

� Nyní nadefinujte stav systémového telefonu. K tomu seřaďte na monitoru základní
jednotku a sluchátkový modul stejně jako přídavné tlačítkové moduly53) dle jejich
skutečného pořadí. Následně lze postupně provádět další nastavení.

� Pokud jste provedli všechna nastavení ke svojí spokojenosti, doporučuje se
příslušný soubor uložit. Uložení provedete stisknutím ikony „Sichern“(uložit) a
vybráním „Datei“(souboru). Poté musíte soubor uložit také v telefonu, stisknutím
„Sichern“(uložit) a „COMfort“.

☞  Pomocí menu „Hilfe...Hilfethemen“(nápověda...téma nápovědy) můžete otevřít okno s
pomocí, kde naleznete vysvětlení k právě otevřené stránce.

53. pouze u COMfort 2000
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Pokyny k obsluze programu COMfort Set
Zde je několik tipů, abyste mohli optimálně využít všech možností programu: Pohled je
rozdělen do dvou částí:
� Vlevo jsou uvedena témata k právě zpracovávané posloupnosti. 
� Vpravo je otevřena stránka s vámi označeným tématem. Pro zpracování stránky

není zapotřebí nabídka menu. Všechny záznamy a změny lze provádět přímo v dané
stránce pomocí myši resp. klávesnice.

Záznam do prázdného pole: Volné pole slouží k zapsání jména nebo čísla. Klikněte
levým tlačítkem myši na příslušné pole a pomocí klávesnice zadejte číslo resp. jméno.
Poté klikněte levým tlačítkem myši na další pole. 
Změnit číslo popř. jméno: Levým tlačítkem myši klikněte dvakrát na záznam, který
chcete přepsat. Tento záznam je pak označen modře a může být přímo přepsán nebo
smazán pomocí kláves Delete/Backspace. Poté klikněte levým tlačítkem myši na další
pole. 
Rozšiřitelné tabulky (např. seznam projektů): Pro smazání jednoho záznamu můžete
vymazat celý řádek. Levým tlačítkem myši klikněte na jedno pole záznamu, který chcete
smazat. U pole se objeví barevný okraj. Následným stisknutím levého tlačítka myši se
otevře menu. Klikněte na „Zeile löschen“(smazat řádek). Pokud jste stisknutým levým
tlačítkem myši a pohybem označili více polí, bude smazáno více řádků.
Zapínání/vypínání funkcí: Čtvereček představuje spínač. Prázdný čtvereček znamená
„vyp“ resp. „ne“; háček ve čtverečku znamená naopak „zap“ resp. „ano“. Přepínaní se
provádí jednoduchým kliknutím na levé tlačítko myši.
Přepínání funkcí: U funkcí, které nabízejí více než jen zapnutí/vypnutí, ale jejich výběr
je omezen na málo možností nastavení, je v poli již zobrazeno přednastavení. Pro
změnu tohoto přednastavení musíte musíte tlačítkem myši zvolit možnost z otevřeného
popup menu.
� Pokud se jedná o jedno pole se šipkou směřující směrem dolu, otevřete popup menu 

kliknutím na levé tlačítko myši v poli.
� Pokud se jedná o více polí v tabulkové sloupku, otevřete popup menu pravým tlačít-

kem myši.
� Pokud chcete přepnout celý sloupec nebo jeho větší část, označte si nejdříve 

příslušná pole. K tomu klikněte na nadpis sloupce, pro označení celého sloupce 
nebo přes příslušná pole přejeďte myší se stisknutým levým tlačítkem.
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Obecné informace o USB
USB (Universal Serial Bus) je
sériový sběrnicový systém,
pomocí kterého mohou být na
jedné přípojce provozována
různá zařízení. Vycházející z
Root-Hub (kmenový
rozdělovač), který musí použitý
počítač mít, je USB tvořen ve
více úrovních (až 5) takz-
vanými Hubs (rozdělovači) a
koncovými zařízeními pod-
porujícími USB technologii (až
127) (obr. 19).
Přitom jsou Hubs
(rozdělovače) připojeny na USB-Port počítače a na výstupy předešlých Hubs
(rozdělovačů). Fungují jako přijímače signálů z počítače a předešlých Hubs, ale zároveň
také jako vysílače signálů k dalším Hubs a připojeným koncovým zařízením. Díky tomu
mohou být klasická počítačová rozhraní (paralelní, sériové...) doplněna resp. nahrazena
jedním jediným.
Další výhodou takového systému je schopnost Plug-and-Play. Pro uvedení do provozu
USB koncových zařízení tak již není zapotřebí rozebírat počítač a provádět náročnou
konfiguraci těchto zařízení. Zařízení se připojí ke sběrnici, která je k dispozici, a na
počítači se nainstalují příslušné ovladače. Pak je zařízení okamžitě připraveno k použití.
Pro počítač je tedy předpokladem operační systém, který podporuje Plug-and-Play
(např. Windows 98).
Koncová USB zařízení se rozdělují dvě rychlostní třídy „full speed“ (12 MBit/s) a
„low speed“ (1,5 MBit/s). Kvůli různým datovým přenosovým výkonům se pro oba typy
zařízení používají různé typy a délky kabelů. Pro „full speed“ zařízení, kterými jsou i
systémové telefony, se používají pouze odstíněné USB kabely s maximální délkou 5
metrů.
Dalším rozlišovacím znakem USB koncových zařízení je druh napájení. „Self powered“
zařízení se napájí sami z vlastního sítˇového zdroje (COMfort 2000 a COMfort 1200)
nebo z ISDN přípojky, takže není zatěžován USB. „Bus powered“ zařízení musí být
napájena přes USB. Zde se dále rozlišuje mezi napájecími třídami „high powered“ (až
500 mA) a „low powered“ (do 100 mA). USB je schopen poskytnout koncovému zařízení
napájení s maximálně 500mA.
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Obr. 19: Příklad počítače s 
konc. USB zařízeními
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Programování na dálku
Pokud si chcete svým odborným prodejcem nechat dodatečně změnit některá nastavení
systémového telefonu, není nutné, aby servisní technik navštívil. Funkce programování
na dálku umožňuje servisnímu technikovi s příslušným technickým vybavením číst data
ze systémového telefonu popř. telefon programovat a to pomocí externího telefonního
spojení. K tomuto úkonu samozřejmě potřebuje váš souhlas. To znamená, že teprve až
zadáním určité číselné kombinace povolíte servisnímu technikovi jednorázové přečtení
dat resp. naprogramování telefonu.

Průběh programování na dálku pro zákazníka
� Servisní technik vám telefonicky oznámí záměr zasáhnout do konfiguračních dat

systémového telefonu.
� Pokud se zásahem servisního technika souhlasíte, požádá vás o zadání číselné řady

99 nebo F 99 na jednom z telefonů připojených k ústředně, abyste zpřístupnili
ústřednu a připojený systémový telefon pro programování na dálku nebo čtení dat.
Postupujte přesně dle pokynů servisního technika.

Pokud servisní technik načte data pouze ze systémového telefonu, je pro pozdější
zpětné načtení dat do telefonu nutné tuto proceduru zopakovat.

Průběh programování na dálku pro servisního technika
Hardware potřebný pro tuto operaci obsahuje počítač, který je propojený s
COMfort 2000 na interním S0-portu vaší ústředny nebo alternativně s ISDN-PC kartou
připojenou na interní S0-port nebo na veřejnou telefonní sítˇ. Potřebný software tvoří
konfigurační software COMfort Set a odpovídající ovladač CAPI 2.0 pro systémový tele-
fon popř. ISDN-PC kartu.
� Během telefonického rozhovoru oznámíte zákazníkovi váš záměr zasáhnout do kon-

figuračních dat systémového telefonu.
� Pokud zákazník se zásahem souhlasí, vyzvete ho, aby na jiném telefonu připojeném

k ústředně zvedl sluchátko, zvolil 99 a ihned po vyslechnutí potvrzovacího tónu
sluchátko opět položil. Rozhovor mezi vámi a zákazníkem může trvat během celé
procedury.
(Zákazník může také existující hovor přepojit pomocí F 99. V takovém případě je
ale hlasové spojení přerušeno.)

� Zákazníkova ústředna stejně jako telefon k ní připojený zůstanou nyní na několik
minut zapnuté pro programování, abyste mohl pomocí konfiguračního programu
COMfort Set přečíst konfiguraci nebo ji připadně nově naprogramovat. V menu pod
„Optionen“(možnosti) zadejte „Schnittstelle“(rozhraní) „ISDN-PC-Karte (CAPI
2.0)“. Spustˇte „Öffnen“(otevřít) resp. „Sichern“(uložit) vyberte ikonu „COMfort“,
zadejte telefonní číslo zákaznického zařízení a stiskněte „Start“ (u systémového tele-
fonu resp. ISDN-PC karty připojené na interní S0-port musíte zadat také přístupové
číslo na externí linku).



/

1. Zobrazení jednotlivých funkcí lze potlačit v menu „konfigurace...definice menu“.
2. Funkce se nezobrazuje, pokud již byla smazána.
3. Funkce se nezobrazuje, pokud nebyl PIN zřízen v menu „změnit PIN“.
4. Funkce se zobrazuje pouze u COMfort 2000.
5. Funkce se zobrazuje pouze pokud byla v ústředně zřízena nebo máte potřebné oprávnění.

Přehled nabídky menu



01
 0

9/
04


