DIALOG 4220/4222/4223

Automaatne tagasihelistamine
Kui helistate sisenumbrile ja saate kinnise tooni või
ei saa vastust. Enne kõne katkestamist vajutage klahvi
5, kuulete lühikest tooni.
Asetage toru hargile või vajutage C
Kui teine pool lõpetab kõne, annab Teie telefon sellest
märku.
Tõstke toru ja kõne ühendatakse.

Süsteemitelefonid
Buisness phone

? Lühijuhend EESTI
Mahukama inglise keelse juhendi leiate interneti aadressilt:
http://www.ericsson.com/ee/solutions/products/index.shtml

Kõnedele vastamine
tõstke toru või
Liin 1

vajutage vilkuvat liini nuppu.

Kõnedele vastamine teiselt telefonilt (noppimine)
On võimalik vastata kõnele enda telefonilt.
Võtke telefonitoru ja valige heliseva telefoni
sisenumber. Kuulete kinnist tooni. Vajutage klahvi 6.
Abonendid, kes kuuluvad ühte noppimisrühma,
saavad vastata teisele telefonile tulnud kõnedele,
valides noppimiskoodi (vajalik eelnevalt
programmeerida).
Tõstke toru ja valige noppimiskood (kood on tavaliselt
# # või 8 ).
Kõnedele vastamine käed vabalt
Liin 1

Toru hargil, vajutage Liini klahvi

Toru hargil, vajutage Käed Vabad klahvi
Käed Vabad kõne lõpetamiseks vajutage C
Helistamine
Võtke telefonitoru (võib ka valida ilma
toru tõstmata) ja valige sise-, lühi- või välisnumber.
Välisnumbrile helistamiseks valige suunakood
(reeglina 0) ja välisnumber.
Kõne lõpetamiseks asetage toru hargile või vajutage
C.
Numbri salvestamine mällu (number on valitud ning
soovite seda salvestada).
Alumine Salvest/kordus
salvestab eelnevalt valitud numbri
Numbri valimine mälust (number on salvestatud niikaua
kui sinna salvestada uus number)
Alumine Salvest/kordus
Info jätmine oma telefonile
Juhul, kui on info aktiveeritud, on toru
tõstes kuulda eriline valimistoon.
Alumine Info
Valige info jätmise kood ja parameeter

Meeldetuletus
On võimalik sisestada mitu
kellaaega järgmiseks 24 tunniks, mil Teie telefon
hakkab helisema. Helin erineb tavalisest helinast.

Alumine Info

# ja C.

, kellaaeg

Tühistamine tõstke toru ja valige # 32#
Kõnepost
On võimalus suunata oma number kõneposti ja hiljem
kuulata teateid mida sinna on jäetud.
Kõnepostil on vajalik teha number, kuhu saaks ka
linnast helistada. Võimalik on üldine ja individuaalne
kõnepost. Üldise puhul saavad seda kuulata kõik kellel
on selleks antud õigus, individuaalne aga on seostatud
sisenumbri ja parooliga.
Suundumist võib ise aktiveerida ja deaktiveerida, kuid
võib ka jaamast panna peale tingimuslikud suunamised
(kinnise ja/või mitte vastamise korral).
Aktiveerimine (kõik Teie numbrile tulevad kõned
suunduvad Teie kõnepostkasti).
Võtke telefonitoru ja valige

21 kõneposti number #
Asetage toru hargile või vajutage C.
Deaktiveerimine
Võtke telefonitoru ja valige # 21#
Asetage toru hargile või vajutage C.
Kuulamine
Kui teile on jäetud teade vilgub sõnumi (teate) nupp
Võtke telefonitoru, vajutage Sõnum
ja jälgige kõneposti hääljuhendit.

nuppu

Helistamine Käed Vabad reziimis
Toru hargil, vajutage Liini klahvi

00
3

Liin 2
Vajutage vilkuvale klahvile Liin2
(esimene kõne jäetakse ootele)
Liin 1
Esimesele kõnele tagasi minemiseks
Juhul, kui Te ei taha vastata kuid tahate näha kes
helistab Liinile 2
Alumine
Liin 2 info
Nuppu all hoides näete numbri.
Aktiivse kõne lõpetamiseks vajuta C.
Viimati valitud välisnumbri kordusvalimine

2
(0-9)
(0-9)

Kõnede eelsuunamine
Te soovite, et Teie number heliseks kuskil mujal.
Tingimuslike suunamisi on võimalik aktiveerida ainult
jaama programmeerimisel (ei ole kasutajal võimalik
muuta). Telefonilt on võimalik juhtida ainult vahetut
suundumist.
Sisenumbrile:
Võtke telefonitoru , vajutage
21 ja valige
sisenumber või lühinumber, kuhu soovite kõned
suunata. Kinnituseks vajutage nupule #.
Tühistamine: #21# Lõpetamiseks vajuta C.
Välisnumbrile:

Võtke telefonitoru , vajutage
22 valige 0 ja
välisnumber. Kinnituseks vajutage nupule #.
Tühistamine: #22# Lõpetamiseks vajutage C.
Mikrofoni summutus
Mikrofoni summutamine kõne ajal:
vajutage kõne ajal Mute nuppu, mikrofon
lülitatakse välja. Sisselülitamiseks vajutage Mute
nuppu uuesti.

Vahekõne
Aktiivse kõne ajal võite võtta teise kõne ja jätta
esimese ootele. Vajutage kõne ajal klahvi
VAHEKÕNE ja valige uus number.

Telefoni helina summutus
Sissetuleva kõne puhul telefon ei helise, ainult ekraani
info ja vilkuv tuluke teatavad sissetulevast kõnest.

Vahekõne
Kui kolmas osapool vastab, on Teil võimalus lülitada
kahe kõne vahel.

Toru hargil, vajutage Mute nuppu
Helitugevuse kontroll

Liin
Esialgsele kõnele tagasi
minemiseks vajuta Liini klahvi.
Vajutage käigusoleva kõne lõpetamiseks C.
Kõne suunamine teisele telefonile
Teie soovite ühendada käigusolevat kõnet kellelegi
teisele.
Sooritage vahekõne.
Suunamine Oota kutsuvat tooni ja
vajuta klahvi SUUNAMINE (juhul, kui helistate
jaamast välja oodake vastust).
Algsele kõnele tagasi minemiseks (kui teine pool kinni
või ei vasta) – katkestage vahekõne vajutades
klahvi C ja vajuta Liini klahvi.
Konverents
Kõne on pooleli ja soovite moodustada konverentskõne.
Sooritage vahekõne.
Kui osapool vastab, teata konverentsist ja vajuta
klahvile ALUMINE ja KONVERENTS osapoolte
kokku lülitamiseks.

või Käed Vabad klahvi ja valige
number.
Kõne lõpetamiseks vajutage C.
Helisemisreziimi muutmine
Helisemistugevuse muutmine
Helisemisviisi muutmine
00

Aktiveerimiseks vajuta #. Lõpetamiseks vajutage C
Deaktiveerimiseks vajutage

32

Aktiveerimine tõstke toru ja valige
HHMM ja ”#”

Koputus – kõnele vastamine teisel liinil
Kõne juba toimub, summutatud helin teatab uuest
sissetulevast kõnest (Liin 2 hakkab vilkuma).

Kõne jätmine ootele
Liin
Aktiivse kõne ajal vajutage põlevat
Liini klahvi.
Kõne ootest võtmiseks vajutage aeglaselt vilkuvale
Liini klahvile.

Alumine
Konverents
Liikmete lisamiseks korda eelmisi samme (sel viisil
saate kõnele lisada kuni kuus osapoolt).
Konverentsi lõpetamiseks asetage toru hargile
(konverentsi algataja katkestab kõik osalejad).
Kui mõni osapool ei vasta (või kinni), vajutage C, et
katkestada vahekõne ja Liin, et minna tagasi
konverentsile.

Telefoni vasakul küljel olevate +/klahvidega saab muuta toru / valjuhääldi helitugevust.
Grupikõne
Kõne on pooleli, telefonitoru on aktiivne.
Vajutage Käed Vabad nuppu
Rääkida saad ainult läbi toru, teist poolt kuulete läbi
kõlari.
Üleminek torult Käed Vabale
Kõne on pooleli, telefonitoru on aktiivne.
Vajutage Käed Vabad nuppu
Asetage toru hargile. Kõne lõpetamiseks vajutage C
Üleminek Käed Vabalt torule
Käed vabad kõne ajal tõstke toru hargilt.
Klahvide programmeerimine
Nupul on 2 taset. Esimese taseme alla on võimalik
programmeerida sisenumbri esindust või kasutada
teda mälu nupuna (4 kohta). Teisele tasemele on
võimalik programmeerida pikki numbreid.

Esindusklahvide programmeerimine
Vabalt programmeeritavad on klahvid A-D.
Esindusklahv näitab, kas sisetelefon on vaba või
hõivatud ning lihtsustab valimist ja suunamist.
00
avate programmeerimise.
1. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
2. Valige esindusklahvi funktsioonikood 13.
3. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
4. Valige soovitud sisenumber.
5. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
6. Valige funktsioonikood 0.
7. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
8. Lõpetamiseks vauta C.
Kui esindusklahvi juures olev tuli põleb, tähendab
see, et selle klahvi alla programmeeritud telefon on
hõivatud. Kui esindusklahvi tuli vilgub, on vastava
telefoni kõned kas eelsuunatud või ootel. Kui
esindusklahvi tuli ei põle, on telefon vaba.
Esindusklahvi abil helistamiseks tõstke toru ja
vajutage sobivat esindusklahvi.
Samuti saab esindusklahvi kasutada suunamisel
(numbri valimise asemel vajutada vastavat
esindusklahvi).
Kiirvalikute programmeerimine
Klahvide A-D kasutamine mälu nupuna (4 kohta).
00
avate programmeerimise
1. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
2. Valige kiirvalikuklahvi funktsioonikood
3. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
4. Valige sooovitud sisenumber.
5. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
6. Lõpetamiseks vauta C.
Kiirvalikule helistamiseks tõstke toru ja vajutage
sobivat kiirvaliku klahvi.
Klahvide A-D “alumisele korrusele” (läbi klahvi
Alumine) võite programmeerida pikad linna või
mobiiltelefonide numbrid.
00

avate programmeerimise

Alumine
1. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
2. Sisestage telefoninumber (koos 0-ga).
3. Vajutage klahvi, mida programmeerite.
4. Lõpetamiseks vajutage C.
5. Kiirvalikule helistamiseks tõstke toru,
vajutage klahvi Alumine ja sobivat
kiirvaliku klahvi.
Vastamata kõnede loetelu (Dialog 4222/3212)
Vastamata kõnede nimekirja sisenemiseks:
Vajutage
48 # ja peale selle koodi sisestamist,
avaneb vastamata kõnede nimekiri.
Loetelus järgmise juurde liikumiseks kasuta
helitugevuse pluss (+) klahvi.
Ekraanil olevale numbrile helistamiseks vajuta Liini
klahvi.
Selleks, et näha, mitu korda konkreetselt numbrilt
helistati, vajuta 0 (näitab aega ja mitu korda on
helistanud).
Numbri juurde tagasi minemiseks vajutage uuesti 0.
Vastamata kõne kustutamiseks loetelust, vajutage
konkreetse numbri juures olles helitugevuse miinus
(-) klahvi.

ACD kõneteenindus (Dialog 4222/3212)
Sisselogimine:
Vajuta klahvile

ACD group

Vajuta klahvile
Välja logimine:

ACD ready

Vajuta klahvile
ACD ready
Ööreziimi sisse- ja väljalülitamine:
Vajuta klahvile

Ööreziim

