Návod k obsluze DECT zařízení RTX 8830

Návod k obsluze odolného DECT zařízení RTX 8830
Zapojení zařízení:
1. Do sluchátka vložte přiloženou baterii. Podržením červeného tlačítka se symbolem
zavěšení telefon zapněte.

1.
2.
3.
4.

Pootočte zámek na zadním krytu telefonu
Vyjměte kryt telefonu
Vložte baterii
Pod baterií je také slot pro SD kartu

2. Ke sluchátku je možné připojit klip na opasek.
3. Nabíjecí stojánek k sluchátku propojte s dodaným adaptérem.
Balení obsahuje:
• Telefonní sluchátko
• Nabíjecí stojánek
• Klip na opasek
• Kryt klipu na opasek
• Kryt na Pull Cord
• 1x baterie 3,7V 1100mAh
• Tištěné dokumenty
• 1x adaptér

Přední a zadní pohled na sluchátko
1. Reproduktor
2. Displej
3. Navigační tlačítka (nahoru/dolů/vpravo/vlevo)
4. Potvrzovací tlačítko
5. Tlačítko pro příjem hovoru
6. Tlačítko pro ukončení hovoru
7. Hlavní menu
8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí reproduktoru během hovoru
9. Kontextová tlačítka
10. Stavová LED
11. Tlačítko pro ALARM
12. Konektor pro přip. náhlavní soupravy (3,5 mm)
13. Klip na opasek
14. Pull Cord – pro použití magnetického Pull Cordu pro aktivaci alarmu
15. Zvýšení/snížení hlasitosti
16. Ztlumení
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17. Reproduktor
18. Kryt baterie a SD karty
19. Zámek krytu baterie

1. Volání
Postupně stiskněte příslušné číslice k vytočení tel. čísla. Pro odeslání volby stiskněte tlačítko
„Příjem hovoru“. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko „Ukončení hovoru“ .
Během hovoru lze přepínat mezi hlasitým odposlechem tlačítkem „Reproduktor“.
2. Ovládání obecně
Navigační tlačítka slouží k pohybu v menu. Tlačítko OK slouží k potvrzení volby. V telefonu
jsou i následující skupiny tlačítek:
Konfigurovatelná tlačítka (pro rychlé volby 2-9)
Konfigurovatelná tlačítka je možné uživatelsky měnit a přiřadit k nim rychlé volby čísel ze
seznamu.
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Kontextově závislá tlačítka
Kontextová tlačítka mění svou funkci automaticky podle stavu, ve kterém se telefon nachází,
tak aby ovládání bylo co nejintuitivnější.
Menu
V menu lze procházet navigačními tlačítky. Do nastavení se dostanete stisknutím tlačítka
Hlavní menu.
3. Telefonní seznamy
Lokální telefonní seznam:
Stisknutím levého kontextového tlačítka (podnikového adresáře) otevřete lokální adresář.
Stisknutím kontextového tlačítka Více můžete přidat, upravit, smazat kontakt nebo nastavit
kontakt do rychlé volby.
Centrální telefonní seznam :
Stisknutím prostředního kontextového tlačítka otevřete centrální telefonní seznam, který je
společný pro všechny sluchátka v systému a je možné ho vzdáleně spravovat přes
administraci základnové stanice.
4. Hledání v tel. seznamu
V telefonním seznamu se můžete přesunout na požadované písmeno nebo kontakt stisknutím
počátečního písmena požadovaného kontaktu.
5. Výpis volání
Stiskněte pravé kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr
další historie stiskněte postupně navigační tlačítka nahoru nebo dolu, a zobrazí se vám
odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané, pro volání čísel ze seznamu stiskněte tlačítko
„Příjem hovoru“ nebo pro detailnější informace stiskněte tlačítko Více.
Smazání seznamů volání:
Stiskněte pravé kontextové tlačítko Hovory, zobrazí se vám seznam všech hovorů, pro výběr
další historie stiskněte postupně navigační tlačítka nahoru nebo dolů nebo vlevo, vpravo, a
zobrazí se vám odchozí hovory, přijaté hovory, zmeškané hovory.
U požadovaného volání stiskněte pravé kontextové tlačítko Více. Pokud požadujete smazat
celou historii volání stikněte Smazat všechny položky nebo pokud požadujete smazat jeden
záznam stiskněte Smazat položku.
6. Volba naposledy volaného čísla (Opakovaná volba)
Stiskněte tlačítko Příjem hovoru nebo levé kontextové tlačítko Hovory. Tímto se dostanete
do seznamu hovorů. Navigačními tlačítky se pohybujete po kartách jednotlivých volání.
Na kartě Volaná čísla uvidíte poslední vytočená čísla.
7. Přepojení hovorů, zaparkování hovoru, konferenční hovory
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Přepojení hovoru bez konzultace:
Během hovoru vytočte telefonní číslo a stiskněte pravé kontextové tlačítko Přepojit.
Přepojení hovoru s konzultací:
Během hovoru stiskněte tlačítko Přidržet, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím
prostředního tlačítka OK. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak mu přepojíte hovor
stisknutím tlačítka Přepojit.

Přidržení hovoru:
Během hovoru stiskněte levé kontextové tlačítko tlačítko Přidržet. Pro obnovení hovoru s
účastníkem stiskněte Opět levé kontextové tlačítko Vyzvednout.
Konferenční hovor pro 3 účastníky:
Během hovoru stiskněte tlačítko Přidržet, vytočte telefonní číslo a volbu potvrďte stisknutím
prostředního tlačítka OK. S druhým účastníkem lze pohovořit a pak vytvořit konferenční
hovor stisknutím tlačítka Konf.. Vytvořená konference je pak označená na displeji popisem
Konference.
Funkčnost těchto služeb (přepojení hovoru, přidržení hovoru a konference) je závislá na
nastavení VoIP ústředny!
8. Hlasitost sluchátka a hlasitého odposlechu (Hands Free)
Změna zvuků kláves:
Postupně stiskněte Menu – Nastavení zvuku– Zvuk kláves. Pomocí šipek nahoru a dolů
zvolte požadovaný zvuk kláves a uložte stisknutím tlačítka Vybrat.
Změna hlasitosti vyzvánění telefonu:
Postupně stiskněte: Menu –Nastavení zvuku – Hlasitost vyzvánění. Pomocí šipek vlevo a
vpravo nastavte požadovanou hlasitost a změny uložte stisknutím tlačítka Ok.
9. Nastavení jazyka v telefonu
V telefonu je možné mimo jiné volit mezi několika jazyky: Angličtina, čeština, atd.
V továrním nastavení je nastavena čeština. Pokud preferujete např. angličtinu, tak ji můžete
zvolit v menu telefonu: Menu – Nastavení - Jazyk.
10. Redukce hluku
V menu telefonu je možnost nastavení položky „Noise reduction“, která může být povolena
nebo zakázána. Redukce hluku je funkce, která se využívá v průběhu hovoru. Pokud je tato
funkce povolena je redukován hluk okolí. Uživatel tedy slyší čistě hovor a okolní hluk je
redukován na minimum.
11. Bluetooth
Funkce Bluetooth umožňuje připojit k telefonu Bluetooth náhlavní soupravu. Aktivace se
provádí v menu telefonu: Menu – Nastavení – Bluetooth.
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12. SD karta
SD karta slouží pro uchování uživatelského nastavení. Telefon tak může být využíván více
uživateli, kdy každý z nich bude mít své nastavení v telefonu po vložení své SD karty.
13. Tlačítko Alarm
Používá se pro spuštění alarmu prostřednictvím dlouhého podržení tlačítka (3 sec.)
14. Pull Cord Alarm
Pull Cord alarm se spouští vytrhnutím magnetického pull cordu z příslušného magnetického
konektoru na pravé straně telefonu.
15. Running Alarm
Spuštění tzv. Running alarmu je možné třepáním nahoru a dolů telefonem po dobu několik
sekund. Nezáleží, zda má uživatel telefon v ruce nebo v kapse, při běhu se alarm spustí.
16. Man Down Alarm
Alarm typu Man Down je spuštěn, pokud telefon leží pod úhlem méně jak 60 stupňů. Čas
nutný ke spuštění alarmu v případě, že se telefon nachází v odpovídající poloze se dá nastavit
ve web menu základnové stanice v položce „ Emergency Settings“.
17. No Movement Alarm
Pro spuštění alarmu „No Movement“ je potřeba aby byl telefon po určenou dobu nehybný.
Odpovídající čas pro detekci se opět nastaví ve web menu základnové stanice v položce
„ Emergency Setings“.
18. Registrace sluchátka k DECT systému
Na sluchátku WELL RTX8630 stiskněte tlačítko Menu zvolte položku Připojení dále volbu
Registrovat a zvolte nový účet.
Standardní přístupový kód je 0000. Po potvrzení kódu se Sluchátko registruje k klapce/číslu
vytvořeném na základně.
19.Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:
• Je určen pro VoIP telefonování pomocí DECT základen RTX 8660 a 4024.
• Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být
překročena. Vlhkost: 10%– 95%.
• Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být
zakrýván.
• Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve
vlhkém sklepě nebo u bazénu.
• Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do
styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje. Musí být
instalován v prostředí s maximálním stupněm znečištění 2.
20. Rozměry a váha telefonu:
Sluchátko: 152 x 48 x 28 mm, 155g (vč. baterie)
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