Aastra 7147a analoogtelefoni kasutamine
MX-ONE telefonisüsteemiga

Kõnedele vastamine

Suunamine

Vasta:

Tõsta toru või vajuta

Lõpeta kõne:

Aseta toru hargile

Suunamine:

+ uus nr +

Vajuta

aseta toru hargile, enne või pärast
kõnele vatamist

Vaigista helin:

Siseneva kõne helina

Konverents

ajal vajuta Mute klahvi

Alustamine:

+heliseva abonendi nr+8

Kõne noppimine:

Esimese kõne ajal vajuta
valli uus number, peale vastamist
vajuta

Kõne alustamine

Osapoolte lisamiseks korda sama,

+ abonendi nr

Uus kõne:
Eelvalik:

3

abonendi nr +
Vali abonendi nr +

max 7 konverentsi liiget

Vali

Ootele panemine:

+

Ootele panemine: Vajuta

Kordusvalik

Tagasi võtmine:

Viimase nr kordusvalik:

samalt tefelonilt

tõsta toru

Vajuta

tõsta toru

või vajuta
vali

Viimase välisnumbri kordusvalik:

***

Eelsuunamine

*21* uus nr #

Jaamasisene:

#21#

tühistamine:

Helistamine kõnelogist
Vajuta

kuni leiad soovitud numbri

ja

tühistamine:

Helistamine kiirvaliku klahviga

Kõnelogi
ja vajuta

kiirvaliku klahvi (M0-M7)

Mikrofoni sulgemine
Sulgemine:

Kõne ajal vajuta

(led vilgub)

Avamine:

Vajuta

(led kustunud)

uuesti

Vaatamine:

Vajuta

Kerimine:

Vajuta

Salvestamine

Vali

kiirvalikusse

vajuta kiirv. Klahvi (M0-M7), lisa nimi.

Kustutamine:

Vajuta

Kõne ootele taustamuusikaga
Kõne ajal vajuta
vajuta uuesti

abil soovitud nr, vajuta

ja vali number, seejärel vajuta

, (led põleb), tagasi võtmiseks
või vajuta hargilülitit (led kustub)

Kiirvaliku klahvid
Salvestamine:

+kiirvaliku klahv (M0-M7) +
tel.number

Vajuta

kõne ajal, vali

kolmanda osapoole nr.
Vaheta kõnesid:

korduvalt.

kustutamiseks

Vahekõne
Vahekõne:

*22# + 0 + uus nr #
#22#

Välisnumbrile:

vajuta

2

Valimine:
Muutmine
Kustutamine:

+kiirvaliku klahv (M0-M7)
sama mis Salvestamine
+kiirvaliku klahv (M0-M7)+

Helivaljuse muutmine

Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Vajuta

Muutmine:

vajuta

kolm (3)sekundit,

Toru hargil - muudab helina tugevust

et siseneda kellaaja muutmise režiimi.

Toru tõstetud - muudab helivaljust valjuhääldis

Sisesta HH:MM DD/MM.
Näiteks 17:30 28/06 jaoks sisesta:

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

Helina meloodia muutmine
Muutmine:

+
+ #02# X #
X - 1 kuni 8, erinenevad meloodiad

Vastaval positsioonil hakkab kursor vilkuma

Kõikide telefonisüsteemi teenuste tühistamine

#001#

LCD kontrasti muutmine
Muutmine:

+

+ #03# X #

X - 1 kuni 4, erinenevad meloodiad

