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Návod k obsluze IP telefonu Aastra 6730i/6731i
1) Popis přístroje
VoIP telefonní přístroje Aastra 6730i a 6731i patří do produktové řady 67xx společnosti Aastra Telecom a ve své
třídě nabízí vynikající provedení a vysokou užitnou hodnotu za atraktivní cenu. Telefony mají ,plně duplexní
hlasitý odposlech, jeden (typu 6730i) případně dva (typu 6731i) porty 100Mbit Ethernet, programovatelná
tlačítka, u typu typu 6731i také dostupná funkce napájení po Ethernetu (PoE) a stahování aplikací v XML.

2) Obsah balení a instalace přístroje
Obsah balení
1ks – Telefon Aastra 6730i/6731i
2ks – Podstavec telefonu

1ks – Sluchátko
1ks – Ethernet kabel do datové sítě

1ks – Universální napájecí zdroj (pouze typ 6730i)
1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání přístroje
Přístroj Aastra 6730i/6731i je určen výhradně pro vnitřní použití, nevystavujte jej přímému slunci ani vlhku a otřesům, jakýkoliv
zásah do přístroje způsobí ztrátu záruky. Před připojením Ethernet kabelu přístroj odpojte od síťového napájení. Používejte vždy
pouze originální napájecí zdroj! Nevypínejte přístroj v průběhu startování, kdy blikají diody nebo při upgrade firmware, můžete tak
způsobit nefunkčnost přístroje.

Připojení přístroje
Připojte sluchátko a kroucený kabel do konektoru na spodní straně telefonu. Do konektoru LAN na zadní straně telefonu připojte
ethernetový kabel a druhý konec připojte do datové zásuvky RJ45 od poskytovatele Internetu případně do routeru/switche. Konektor PC
(dostupný u typu 6731i) slouží k připojení dalšího zařízení do switche v telefonu. Telefon u typu 6731i podporuje Napájení po Ethernetu
(PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen, nepotřebujete napájecí zdroj. V opačném případě připojte nap. zdroj
do konektoru
na zadní straně a druhý konec zastrčte do zásuvky elektrického napájení.

Možnost okamžitého volání
Telefon je již přednastaven přímo na Vaše konkrétní podmínky (telefonní číslo a heslo, adresa registračního serveru atd.), takže po zapojení
(viz. bod 2.) můžete začít ihned volat. Výjimkou je specifické nastavení sítě – telefon má přednastaveno načítání IP adresy, masky a výchozí
brány z DHCP serveru, takže pokud je vaše internet. přípojka nastavena na pevnou IP a/nebo MAC (fyzickou) adresu, je nutné to změnit.

Nastavení přístroje
Telefon je možné nastavit přes menu stiskem tlačítka
nebo přes web. klienta. Pro přístup do web. klienta zjistěte nejprve IP adresu tel.,
a to stiskem tlač.
a zvolením 4. sekce Stav telefonu. Stiskněte 2x tlač. Šipka vpravo a opište si IP adresu. Tuto adresu zadejte do web.
prohlížeče a po přihlášení změňte nastavení. Pro provedení změn telefon restartujte. Heslo do webového klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3) Základní seznámení s displejem a tlačítky
Telefon má třířádkový nepodsvětlený LCD displej a 8 programovatelných tlačítek, které je možné přes web. klienta nastavit na funkce jako
Nerušit, Přepojit, Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V klidovém stavu je v levém
horním rohu displeje zobrazen údaj L1 – L6 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí šipek Vlevo/Vpravo pod displejem. Na
prvním a druhém řádku jsou pak zobrazeny údaje o účtu zvolené linky a na třetím řádku datum a čas. Pokud máte zvednuté sluchátko nebo je
aktivní hlasitý reproduktor, na tlačítku Šipka vpravo je funkce Vytočit. U příchozího hovoru bude na prvním řádku číslo volajícího, na
druhém řádku čas probíhajícího hovoru a na třetím řádku telefon zobrazuje funkce, které lze v danou chvíli provádět.

4) Základní seznámení s klávesnicí telefonu
Tlačítko

Popis
Horní programovatelná tlačítka 1– 8 s možností vlastního nastavení funkce (tlačítka 5-8 přednastavena). Výchozí nastavení:
Tlačítko 1 – nepřednastaveno
Tlačítko 2 – nepřednastaveno
Tlačítko 3 – nepřednastaveno

Tlačítko 4 – nepřednastaveno
Tlačítko 5 – Uložit (přednastaveno)
Tlačítko 6 – Smazat (přednastaveno)

Tlačítko 7 – Telefonní seznam (přednastaveno)
Tlačítko 8 – Služby (přednastaveno)

Provede se podržení hovoru
Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytáčené číslo
Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor případně opustí menu telefonu
Otevře se Menu telefonu pro změnu nastavení
Zobrazí historii příchozích a zmeškaných hovorů
Provede povel pro podržení hovoru a vytvoření konference
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Provede povel pro podržení hovoru a jeho přepojení na jiné číslo
Tlačítka 1. a 2. linky s dvoubarevnou indikací stavu, celkem telefon podporuje až 6 linek
Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru
Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru a sluchátka
Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu a sluchátka
Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu, ve výchozím stavu můžete šipkou vlevo/vpravo volit linku 1 – 6
0 - 9, *, #

Tlačítka pro volbu čísla

5) Ovládání menu telefonu a kurzorové šipky
Pro vstup do menu použijte tlačítko
●
●
●

, které je umístěno v pravém středu přístroje. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky:

Šipka nahoru/dolů – pohyb kurzoru v menu nahoru/dolů
Šipka vpravo – vstup do vybrané pod-sekce
Šipka vlevo – návrat do předchozí sekce menu, u první úrovně provede toto tlačítko opuštění menu

6) Uskutečnění nového hovoru (New call)
1.
2.
3.
4.

vložte telefonní číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte Šipku doprava nebo vyčkejte až telefon po nastavené době vytočí sám
zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko
nebo L1 – L2 pro linku na hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte Vytočit
stiskněte programovatelné tlačítko, pod kterým je nastaveno zkrácená volba s číslem volaného
stiskněte číslovku 1 – 9 na klávesnici, pod kterou je nastavena rychlá volba s číslem volaného

7) Vytočení z lokálního telefonního seznamu
Stiskněte sedmé programovatelné tlačítko s Telefonním seznamem, vyberte položku v seznamu a pro vytočení čísla zvedněte sluchátko
případně stiskněte tlačítko
pro hlasitý reproduktor.

8) Uložení nového záznamu do lokálního telefonního seznamu
Stiskněte třetí program. tlačítko s Telefonním seznamem a stiskněte páté program. tlačítko Uložit. Vložte tel. číslo a stiskněte tlačítko Uložit,
vložte jméno a stiskněte tlačítko Uložit. Zvolte linku, přes kterou bude hovor prováděn a pro ukončení opět stiskněte tlačítko Uložit.

9) Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)
Pro vytočení posledního hovoru stiskněte čtvrté program. tlačítko s Historií hovorů, dále Šipku nahoru a pro vytočení čísla zvedněte
sluchátko případně stiskněte tlačítko
pro hlasitý reproduktor.

10) Vytočení posledního volaného čísla (Redial)
Stiskněte tlačítko

pro zobrazení seznamu posl. volaných čísel, opětovné stisknutí tohoto tlačítka provede vytočení posl. volaného čísla.

11) Příjem hovoru (Receive call)
Zvedněte sluchátko pro zahájení klasického hovoru případně stiskněte tlačítko

pro hlasitý reproduktor.

12) Odmítnutí hovoru (Reject call)
Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko

. Tato volba musí být povolena v nastavení telefonu.

13) Vypnutí a zapnutí mikrofonu (Mute / Unmute)
Během hovoru můžete vypnout mikrofon stiskem tlačítka
v pravém dolním rohu telefonu, vypnutí mikrofonu je indikováno na displeji
a také červenou blikající diodou u tlačítka. Pro zapnutí mikrofonu opětovně stiskněte tlačítko
.

14) Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)
Během hovoru stiskněte tlačítko

, vložte číslo a opětovně stiskněte tlačítko

pro přepojení.

15) Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)
Během hovoru stiskněte tlačítko
nebo zavěste.

, vložte číslo a stiskněte tlačítko Šipka dolů s funkcí Vytočit. Po přihlášení volaného stiskněte tlačítko

16) Třícestná konference (3way conference)
Do hovoru stiskněte tlačítko

, vložte číslo a dále tlačítko Šipka dolů. Po spojení stiskněte znovu tlačítko
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