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Návod k obsluze IP telefonu Aastra 6755i
1) Popis telefonu
VoIP přístroj Aastra 6755i je druhý nejvyšší model produktové řady 675x společnosti Aastra
Telecom, který nabízí středně velký podsvětlený displej, množství ovládacích prvků, podporuje
funkci Interkom a je možné ho rozšířit až o 3 panely s 36 nebo 60 (varianta s displejem) tlačítky.
Podporuje připojení náhlavní soupravy, napájení po Ethernetu (PoE) a stahování aplikací v XML.

2) Obsah balení a instalace telefonu
Obsah balení
1ks – Telefon Aastra 6755i
2ks – Podstavec telefonu

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

1ks – Universální napájecí zdroj
1ks – Kroucený kabel ke sluchátku

Používání telefonu
Přístroj Aastra 6755i 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 síť. napájení. Používejte vždy pouze originální napájecí zdroj!

Připojení telefonu
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
slouží k připojení dalšího zařízení do switche v telefonu. Pokud chcete používat náhlavní soupravu, připojte ji do konektoru RJ22 na spodní
straně telefonu označ.
. Telefon podporuje Napájení po Ethernetu (PoE), takže pokud to podporuje switch, do kterého je telefon připojen,
nepotřebujete nap. zdroj. V opačném případě připojte nap. zdroj do konektoru
na zadní straně a druhý konec zastrčte do zás. el. 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 telefonu
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 3. 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 web. klienta Vám sdělí Váš administrátor.

3) Základní seznámení s displejem a tlačítky
Telefon má velký podsvětlený LCD displej a 6 programovatelných a 6 kontextových tlačítek, z nichž kontextová umístěná u displeje mění
svoji funkci podle různých stavů. Všem těmto tlačítkům je možné přes web. klienta nastavit množství funkcí, jako např. Nerušit, Přepojit,
Přesměrovat, Zaparkovat, Vyzvednout, XML aplikace, Rychlá volba, BLF, Interkom a další. V levém horním rohu displeje je zobrazen údaj
L1 – L9 podle aktuálně zvolené linky, tu můžete měnit pomocí kláves Šipka vlevo/vpravo. V pravém horním rohu jsou pak zobrazeny údaje
o účtu zvol. linky. Pokud máte zvednuté sluchátko, je aktivovaná náhl. souprava nebo hlasitý reproduktor, funkce na prvním kontext. tlač. je
Vytočit, na druhém Konference a na třetím Přepojit. Na šestém kontext. tlač. je funkce Další, která přepne tlačítka do základního přehledu.

4) Základní seznámení s klávesnicí telefonu
Tlačítko

Popis
Horní programovatelná tlačítka 1– 6 s možností vlastního nastavení funkce. Výchozí nastavení je:
Tlačítko 1 – Seznam služeb

Tlačítko 2 – Telefonní seznam

Tlačítko 3 – Historie přích. a zmeškaných hovorů

Dolní kontextová tlačítka 1– 6 vlevo a vpravo od displeje reagující na stav telefonu
Zavěsí aktivní linku, ukončí příchozí hovor případně opustí menu telefonu
Otevře se Menu telefonu pro změnu nastavení
Provede se podržení hovoru
Zobrazí se seznam posledně vytáčených čísel, opětovný stisk vytočí poslední vytáčené číslo
Tlačítka pro nastavení hlasitosti zvonění, reproduktoru, sluchátka a náhlavní soupravy
Tlačítka 1. - 4. linky s dvoubarevnou indikací stavu
Přepne přístroj do režimu hlasitého reproduktoru případně náhlavní soupravy
Aktivuje / Deaktivuje mikrofon telefonu, sluchátka a náhlavní soupravy
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Šipky slouží pro pohyb v menu telefonu, ve výchozím stavu můžete šipkou vlevo/vpravo volit linku
0 - 9, *, #

Tlačítka pro volbu čísla

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

, která je umístěna v levém dolním rohu. Pro pohyb v menu slouží kurzorové šipky a tlačítka:

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
Kontextové klávesy u displeje – jejich funkce se mění podle vybrané sekce a vybrané volby v menu

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

vložte tel. číslo při zavěšeném sluchátku a stiskněte 1. kontext. tlačítko Vytočit nebo vyčkejte až telefon po nastav. době vytočí sám
zvedněte sluchátko, stiskněte tlačítko
nebo L1 – L4 pro hlasitý reproduktor, vložte telefonní číslo a stiskněte Vytočit
stiskněte kontextové/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 druhé programovatelné tlačítko s Telefonním seznamem, vyberte položku v seznamu a stiskněte první kontextové tlačítko Vytočit.

8) Uložení nového záznamu do lokálního telefonního seznamu
Stiskněte druhé program. tlačítko s Telefonním seznamem a stiskněte tlačítko Přidat. Nyní vložte jméno záznamu, stiskněte Šipku dolů a
vložte tel. číslo, stiskněte Šipku dolů a nastavte linku pomocí kontextového tlačítka Změnit. Záznam uložte kontext. tlačítkem Uložit

9) Zobrazení zmeškaných hovorů (Missed calls)
Pro vytočení posl. hovoru stiskněte třetí program. tlačítko s Historií hovorů, dále Šipku nahoru a první kontextové tlačítko Vytočit.

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 nebo příjem do náhl. soupravy

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

. Tato volba musí být povolena v nastavení telefonu.

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

14) Přepojení hovoru bez konzultace (Blind transfer)
Během hovoru stiskněte kontextové tlačítko Přepojit, vložte číslo a opětovně stiskněte kontextové tlačítko Přepojit nebo zavěste.

15) Přepojení hovoru s konzultací (Attendant transfer)
Během hovoru stiskněte kontextové tlačítko Přepojit, vložte číslo a stiskněte kontextové tlačítko Vytočit. Po přihlášení volaného stiskněte
kontextové tlačítko Přepojit nebo zavěste.

16) Třícestná konference (3way conference)
Do hovoru stiskněte kontext. tlač. Konference, vložte číslo a stiskněte kontext. tlač. Vytočit. Po spojení stiskn. kontext. tlačítko Konference.

17) Uzamknutí / Odemknutí telefonu (Lock / Unlock)
Pro uzamknutí telefonu stiskněte tlačítko
, nalistujte 7. položku Uzamknutí tel. a potvrďte tlačítkem Uzamkn. Pro odemknutí telefonu
stiskněte tlačítko
, zadejte Uživatelské heslo a stiskněte tlačítko Potvrdit. Tento stav je zachován i při vypnutí telefonu.

18) Režim Nerušit (Do Not Disturb)
Funkci Nerušit je nutné nastavit ve Web. klientovi pod program. nebo kontext. tlačítko, ve výchozím stavu není dostupná v menu telefonu.
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