Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50
Výrobce:

Panasonic

Typ zařízení:

KX-TGP 500, KX-TPA 50

Firmware:

22.02, 22.10, 22.53 (KX–TGP 500, KX–TGP 550)

Služba:

VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální ústředna / O2 Neomezená linka)

Datum:

28.03.2012

KX-TGP 500, KX-TPA 50
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1 Základní funkce
1.1 Volání
Poznámka: Používáte-li službu „Neomezená Linka“ nebo „Virtuální ústředna“, je nutné
při volání mimo podnikovou síť zadat před volané telefonní číslo číslici „0“.
Pro volání v rámci podnikové sítě zkrácenými čísly volte bez „0“. Pokud se
mikrotelefon nachází v nabíječce nelze provádět žádná nastavení ani přijímat
hovory.

1.1.1 Volání pomocí mikrotelefonu
1. Zvedněte mikrotelefon a zvolte telefonní číslo
2. Stiskněte tlačítko vyzvednutí

.

1.1.2 Volání pomocí základny (pouze model KX-TGP550)
Volání je možné uskutečnit dvěma způsoby:
1. Zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo. K vytočení tel.čísla dojde po chvíli.
2. Zadejte telefonní číslo a vyzvedněte sluchátko. Volba se provede ihned po zvednutí
mikrotelefonu.
3. Lze také využít hlasitého odposlechu (1.4) nebo náhlavní soupravy (1.5).

1.2 Redial (opakovaná volba)
1.2.1 Redial pomocí mikrotelefonu
Posledních 10 volaných čísel je uloženo v seznamu opakované volby.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte požadované telefonní číslo.
3. Stiskněte tlačítko

pro vytočení nebo hovořte přes hlasitý odposlech

.

1.2.2 Redial pomocí základny (pouze model KX-TGP550)
Posledních 10 volaných čísel je uloženo v seznamu opakované volby.
1. Stiskněte tlačítko
.
2. Vyberte požadované telefonní číslo.
3. Zvedněte sluchátko pro vytočení požadovaného čísla nebo hovořte přes hlasitý
odposlech

.

1.3 Ovládání hlasitosti
Umožňuje nastavit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru.
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Použití: Hlasitost můžete během hovoru ovládat pomocí joysticku ve směru šipek nahoru a
dolu.

1.4 Hlasitý odposlech
Umožňuje uskutečnit volání přes vestavěný reproduktor a mikrofon v telefonu. Stiskněte
tlačítko
a zadejte telefonní číslo nebo zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko
pro tuto volbu se číslo odesílá okamžitě.

,

1.5 Náhlavní sada
Umožňuje uskutečnit volání pomocí náhlavní sady (není součástí telefonu).
Připojení: Připojte náhlavní sadu do zdířky(boční strana základny nebo mikrotelefonu) se
symbolem

1.6 Mute (vypnutí mikrofonu)
Umožňuje dočasně vypnout mikrofon během hovoru.
Použití: Během hovoru stiskněte tlačítko
na mikrotelefonu nebo základně u modelu
KX-TGP 550. Opětovném stisku tohoto tlačítka se mikrofon opět aktivuje.

1.7 Telefonní seznam
1.7.1 Telefonní seznam pomocí mikrotelefonu
Umožňuje vytvořit telefonní seznam nejpoužívanějších telefonních čísel(max 100 záznamů).
Vytočit kontakt:

Vyberte kontakt, který chcete volat a stiskněte tlačítko

Přidání kontaktu:

V telefonní seznamu stiskněte tlačítko
. Zadejte jméno
kontaktu, telefonní číslo a zvonění pro dané číslo. Po vyplnění
uložte stiskem tlačítka

Editovat kontakt:

.

.

Vyberte kontakt, který chcete editovat a stiskněte kontextové tlačítko
Menu

. Dále zvolte Editovat nebo Vymazat.

Procházení seznamu: Seznam lze procházet pomocí navigačního tlačítka.
Vyhledání kontaktu: Stiskněte kontextové tlačítko Menu

, dále volte „Tel.sezn“.

Dle potřeby změňte režim zadávání znaků
. Zadejte počáteční
písmeno hledaného záznamu. Pokud chcete hledaný záznam vytočit
stiskněte tlačítko
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1.7.2 Telefonní seznam pomocí základny (pouze model KX-TGP550)
Vyhledání kontaktu:

Stiskněte kontextové tlačítko

. Dle potřeby změňte režim

zadávání znaků
. Zadejte počáteční písmeno hledaného
záznamu a zvedněte sluchátko základny.
Procházení seznamu: Stiskněte kontextové tlačítko
dolů můžete procházet seznam.

. Pomocí tlačítek šipka nahoru a

Dále pokračujte podle potřeby:
Vytočit kontakt:

Vyberte kontakt, který chcete volat a zvedněte sluchátko nebo
stiskněte tlačítko pro hlasitý hovor.

Přidání kontaktu:

V telefonní seznamu stiskněte tlačítko
. Zadejte jméno
kontaktu, telefonní číslo a zvonění pro dané číslo. Po vyplnění
uložte stiskem tlačítka

.

Vyberte kontakt, který chcete editovat a stiskněte tlačítko kontextové

Editovat kontakt:

tlačítko Menu

. Dále zvolte Editovat nebo Vymazat.

1.8 Rychlá volba
Umožňuje rychle navolit požadovaný kontakt, bez nutnosti volit celé číslo nebo hledat
kontakt v telefonním seznamu. Pro rychlou volbu slouží tlačítka 1 až 9.
Přidání záznamu: V telefonním seznamu

vyhledejte kontakt, kterému chcete přiřadit

rychlou volbu. Vstupte do Menu
a zvolte Rychlá volba. Dále
volte ze seznamu klávesu, kterou chcete přiřadit požadovanému
kontaktu. (Pokud je zobrazeno „Přepsat?“, tlačítko volby, které jste
vybrali má již přidělené telefonní číslo. Pokud jej chcete přepsat,
potvrďte.)
Použití:

K uskutečnění hovoru dojde podržením tlačítka rychlé volby a
následným vytočením .

1.9 Seznam volání
1.9.1 Seznam volajících pomocí mikrotelefonu
Uchovává historii zmeškaných hovorů.
Zobrazení seznamu:

Stiskněte tlačítko
Zmešk.volání. Pomocí navigačního
tlačítka můžete procházet seznamem. Zameškaná čísla nejsou
označena fajfkou(„√“).

Podrobnosti o hovoru:

V seznamu zmeškaných volání stiskněte tlačítko
vyvolání podrobných informací.
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Smazání seznamu:

V seznamu zmeškaných volání stiskněte kontextové tlačítko
. Na dotaz“Vymazat vše?“ potvrďte „Ano“.

1.9.2 Seznam volajících pomocí základny (pouze model KX-TGP550)
Uchovává historii zmeškaných hovorů.
Zobrazení seznamu:

Stiskněte tlačítko
Zmešk.volání. Pomocí navigačního
tlačítka můžete procházet seznamem.

Podrobnosti o hovoru:

Všechny podrobnosti jsou zobrazeny u každého čísla na displeji
základny.

Smazání záznamu:

V seznamu zmeškaných volání stiskněte kontextové tlačítko
. Na dotaz“Vymazat vše?“(„Vymazat?“) potvrďte „Ano“.

1.10 Hlasitost a melodie vyzvánění
Hlasitost a melodie vyzvánění pomocí mikrotelefonu

1.10.1

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění příchozího volání.
Hlasitost – použití: Když mikrotelefon při příchozím hovoru vyzvání, opakovaným
stisknutím tlačítkového ovladače nahoru nebo dolů vyberete požadovanou
hlasitost. Přeprogramování hlasitosti mikrotelefonu lze nastavit: Menu
Zákl.nastavení – Nast.zvonění – Hlasitost vyzv.
Melodie – použití: Výběr melodie provedeme přes Menu
Nast.zvonění – Zvonění – Linka(1-8) – Zvonění(1-9).

1.10.2

–

– Zákl.nastavení –

Hlasitost a melodie vyzvánění pomocí základny (pouze model
KX-TGP550)

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění a melodii vyzvánění příchozího volání.
Hlasitost – použití: Když mikrotelefon při příchozím hovoru vyzvání, opakovaným
stisknutím šipkového ovladače nahoru nebo dolů vyberete požadovanou
hlasitost. Přeprogramování hlasitosti mikrotelefonu lze nastavit: Menu
Nast.zvonění – Hlasitost vyzv.
Melodie – použití: Výběr melodie provedeme přes Menu
– Linka(1-6) – Zvonění(1-9).
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2 Ovládání služeb
2.1 Předání volání
Po přijetí volání máte možnost předat hovor na třetího účastníka. Během volání stiskněte
tlačítko Menu

a vyberte Přepojení. Navolte číslo účastníka na kterého chcete hovor

předat. Po vytvoření spojení a přihlášení se účastníka stiskněte tlačítko Přepojit
účastník bude spojen s účastníkem, na kterého jste předali volání.

. První

2.2 Předání volání během vyzvánění
Telefon nepodporuje předání hovoru bez vyzvednutí.

2.3 Čekající volání
V případě, že jsou obsazeny všechny linky a při aktivované funkci „Čekající volání“ budete
během vašeho volání upozorněni krátkým tónem ve sluchátku na případné příchozí volání.
Telefon bude signalizovat příchozí hovor rovněž na displeji a bude blikat kontrolka na
mikrotelefonu.
Přepínání mezi hovory:

Stiskněte tlačítko
pro přepojení druhého hovoru.
Přidržený účastník uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte
na spojení.“ Mezi hovory lze potom přepínat stejným tlačítkem.

2.4 Konference
Pokud vedete hovor s druhým účastníkem a potřebujete vytvořit konferenci ještě se třetím
účastníkem, stiskněte tlačítko Menu
a vyberte položku Konference. Přidržený účastník
uslyší hlášku „Nezavěšujte prosím, čekejte na spojení.“. Uslyšíte oznamovací tón a můžete
volit telefonní číslo třetího účastníka. Stiskem tlačítka

číslo odešlete. Po přihlášení

třetího účastníka stiskněte tlačítko
pro zahájení konference. Pokud volaný účastník
nezvedá telefon nebo je linka obsazená, můžete se vrátit k přidrženému účastníkovi stiskem
tlačítka

.

2.5 Nerušit
Telefon nebude při příchozím volání vyzvánět. Volající účastník dostane obsazovací tón.
Výchozí nastavení je „Vyp.“.
Aktivace/deaktivace:

Stiskněte tlačítko Menu
Nerušit – Zap.(Vyp.) .
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2.6 Přesměrování
Všechna příchozí volání budou přesměrována na vámi zadané telefonní číslo.
Aktivace/Deaktivace:
Stiskněte tlačítko Menu
- IP služba – Služby volání –
Přesměr.hovoru – Bezvýhradné – Zap./Vyp – Zap.(Vyp.). Nyní se vraťte o
pozici zpět stisknutím tlačítka
a vyberte položku Telefonní číslo. Poté
zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem
tlačítka OK. Pro správnou funkci při odchozím volání, je nutné mít zapnutý
„Čekající hovor“.

2.7 Přesměrování při obsazení
Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že z vašeho
telefonu právě telefonujete. Tato služba bude funkční pouze v případě, pokud máte
aktivovanou službu „Čekající volání“.
Pozn.:
Aby došlo k aktivaci přesměrování, je nutné mít obsazené všechny 3
hovorové kanály nebo lze využít služby portálu o2menu.
Aktivace/Deaktivace:
Stiskněte tlačítko Menu
- IP služba – Služby volání –
Přesměr.hovoru – Obsazeno – Zap./Vyp – Zap.(Vyp.). Nyní se vraťte o
pozici zpět stisknutím tlačítka
a vyberte položku Telefonní číslo. Poté
zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem
tlačítka OK.

2.8 Přesměrování při nevyzvednutí
Příchozí volání bude přesměrováno na vámi zadané telefonní číslo v případě, že hovor do
určité doby nepřijmete. Výchozí nastavení počtu zazvonění jsou 3.
Aktivace/Deaktivace:
Stiskněte tlačítko Menu
- IP služba – Služby volání –
Přesměr.hovoru – Bez odpovědi – Zap./Vyp – Zap.(Vyp.). Nyní se vraťte o
pozici zpět stisknutím tlačítka
a vyberte položku Telefonní číslo. Poté
zadejte cílové číslo, na které chcete hovory přesměrovat. Potvrďte stiskem
tlačítka OK. Dále můžete nastavit délku vyzvánění 0 nebo 2 - 20. Pro
hodnotu 0 se přesměrování tváří jako když je nastaveno přesměrování vždy.

2.9 Trvalé skrytí čísla volajícího
Trvalé skrytí čísla volajícího zamezí zobrazení vašeho telefonního čísla volaným účastníkům
pro všechna následující volání. Výchozí nastavení je „Vyp.“.
Aktivace/deaktivace: Stiskněte tlačítko Menu
- IP služba – Služby volání –
Blokování ID – Zap.(Vyp.) - OK
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2.10 Odmítnutí anonymních volání
Odmítnutí anonymních volání vám umožňuje automaticky odmítnout volání od účastníků,
kteří mají skryté číslo volajícího. Váš telefon nezazvoní a vy nedostanete žádné oznámení o
tom, že Vám bylo voláno. Toto pravidlo není aplikováno na hovory uvnitř jedné skupiny.
Výchozí nastavení je „Vyp“.
Aktivace/deaktivace:

Stiskněte tlačítko Menu
- IP služba – Služby volání – Blok.
anonymní – Zap.(Vyp.) – OK

2.11 Připojení dalšího sluchátka KX-TPA50
Nastavené (spárování) nového sluchátka je nutno provést těchto krocích:
1. Na novém sluchátku (ručce) telefonu – KX-TPA50 stiskněte tlačítko Menu
–
Základní nastavení – Registrace – Registrace sluchátka.
2. Následně je třeba stisknout boční tlačítko na DECT základně s diodou (základně ke
které chceme telefon připojit) po dobu 4 sekund. Dioda na základně se rozbliká.
3. Dále je potřeba na ručce stačí stisknout OK. Telefon si vyžádá heslo základny – to je
0000.
Po provedení těchto kroků je nová ručka (sluchátko) KX-TPA50 spárována se stávající
základnou.
Podobným způsobem lze od základny přidané sluchátko odregistrovat, v menu je potřeba
zvolit Menu

- Základní nastavení – Registrace – Zrušit registraci.
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