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Informace Siemens C470 I P s více ru čkami - mini úst ředna  

Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

1. Telefonování - možnosti : 
Pokud si pořídíte telefon Siemens 
C470IP a k němu další ručku 
(sluchátko), je možné volit libovolně 
možnosti jak bude komunikace 
fungovat. Je možno používat až 6 
sluchátek. Nejběžnější jsou tyto 
varianty. 
 
a) Chci mít 1 telefonní číslo , které mi 
bude zvonit na obou ručkách a 
případně přepínat hovor na druhou 
ručku v případě, že hovor zvedneme a 
nepatří nám. 
 
b) Chci mít 2 telefonní čísla , která mi 
bude zvonit každé na jedné ručce a 
případně přepínat hovor na druhou 
ručku v případě, že hovor zvedneme a 
nepatří nám. 
 
c) Chci mít 2 telefonní čísla , jedno mi 
bude zvonit na obou ručkách a druhé 
pouze na jedné, případně lze přepínat 
hovor na druhou ručku v případě, že 
hovor zvedneme a nepatří nám. 
 
2. Volání mezi ru čkami :  
Volání mezi ručkami je velmi 
jednoduché, stačí stisknout na telefonu 
INT a číslo ručky, kam chceme zavolat. 
 
3. Přepínáni hovoru :  
Vytažením sluchátka ze stojanu hovor 
zvedneme, sdělíme volající osobě, že 
hovor přepojíme a stiskneme INT na 
telefonu a číslo linky kam chceme 
hovor přepojit. 
 
Od této chvíle volajícímu začne hrát ve 
sluchátku melodie a ručka se zvoleným 
pořadovým číslem začne vyzvánět. 
 
Pokud druhou ručku nikdo nezvedne, 
můžeme hovor pomocí tlačítka ukončit 
převzít zpět a sdělit volajícímu, že 
druhá osoba hovor nezvedá. 
 
Pokud druhá osoba kam hovor 
přepojujeme hovor zvedne, spojíme se 

s ní my a můžeme ji informovat o tom 
kdo volá a proč, jakmile poté 
zavěsíme, bude automaticky druhá 
osoba spojena s volajícím. 
Pokud chceme pouze hovor přepojit a 
už s ním nehovořit, po přepojení 
zavěsíme - druhá osoba po zvednutí 
bude přímo přepojena na volajícího. 
Lze to poznat i ze změny tónu. Pokud 
by druhá osoba hovor nezvedala, po 
určitém čase se hovor vrátí zpět. 
 
4. Pokro čilejší funkce chybí :  
Jedna funkce, která by se rozhodně 
hodila je takzvané „stažení hovoru“, 
tedy pokud hovor vyzvání na druhé 
ručce, abychom hovor přesměrovali 
k nám. Toto se dá jen v případě, že 
jsme na ručku hovor přeposlali. 
 
I spousta jiných „ústřednových“ funkcí 
jako například postupné vyzvánění zde 
chybí, ale pokud zde uvedené funkce 
dostačují, dá se produkt použít i 
v menších firmách s 2-5 telefony. 
 
5. Pokud chcete zkonzultovat další 
funkce tohoto velice oblíbeného 
VoIP telefonu, kontaktujte nás na 
saocomp@saocomp.cz , odpovíme 
Vám a odpov ědi doplníme do 
následující verze manuálu. 
 


