Ställa in din ringsignal
 Navigering

Telefonlur

OK

lång tryckning

Knappen OK: används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när
du programmerar eller gör inställningar för telefonen.

Ställ in kontrasten för teckenfönstret
OK

Anpassningar

OK

Kontrast

 Funktionsknappar och programmerbara knappar

OK

Telefon

ställ in ringsignalen (melodi,
volym, läge, …) i enlighet med
instruktionerna som visas i
fönstret

OK

Ringer

Knappen Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) eller gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning). Med den här knappen kan du också radera ett tecken som du har matat in.

Knappen Information: Används för att se vilket namn och nummer som är kopplat till telefonen, information på förprogrammerade knapar eller för att få tillgång till
angiven konfiguration eller programmering.
Kortnummerknapp : Trycker du på om du vill ringa med hjälp av en snabbvalsknapp (kort tryckning) eller ett namn (lång tryckning eller två tryckningar)*.
Förprogrammerade och programmerbara knappar
Lysdioden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad.
Följande 6 knappar finns:
 två linjeknappar,
 en knapp för direkt vidarekoppling och annullering av
vidarekoppling,
 en knapp för konferenssamtal,
 en knapp för vidarekoppling,
 en programmerbar knapp för direktuppringning.
Endast linjeknapparna är aktiverade i säkert läge.

Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

OK

Anpassningar

Uppåt/nedåt-navigeringsknapp: används för att förflytta sig på presentationssidan, i menyerna eller i ett textområde när du skriver in tecken.
På presentationssidan visas
• information om telefonfunktionernas status (telefonen låst,
vidarekoppling …)
• datum och klockslag
• funktioner som kan programmeras eller ställas in på telefonen

Alfanumerisk knappsats

SIP
OK

Telefon

OK

eller

öka eller minska
kontrasten

bekräfta

lång tryckning

Ringa
Ta reda på ditt anknytningsnummer
anknytningsnumret
visas

OK

Vem?

SIP

lång tryckning

Upprätta ett samtal

SIP

 Ljudknappar
Knapp för att lägga på luren för att avsluta ett samtal.
Knappen Handsfree/Högtalare för att ringa eller svara utan att lyfta
av luren (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
• lyser med fast sken i lägena för handsfree och hörlurar;
(kort tryckning).
• blinkar i läget för högtalare (lång tryckning).
Knappen Intercom/Sekretess:
• Under pågående samtal: tryck på knappen om du vill att
din samtalspartner inte ska höra dig längre.
• Anknytning i viloläge: tryck på knappen om du vill svara
automatiskt på ett samtal utan att lyfta luren (Inte
tillgängligt i s.k. säkert läge).
För att höja eller sänka volymen för högtalaren, telefonluren eller ringsignalen



eller

Symbolen anger de funktioner som kan användas i säkert läge.
Beroende på hur ditt företag har ställt in telefonsystemet kan telefonen automatiskt övergå till s.k.
säkert läge om anslutningen till systemet försvinner. Detta säkerställer att telefonerna kan fortsätta användas. Om du vill ha mer information kontaktar du installatören eller administratören .
Säkert läge finns bara tillgängligt för 8 Extended Edition-serien.

Knappen Meddelanden: om du vill komma åt de olika meddelandetjänsterna
Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.
Knappen Återuppringning : om du vill ringa upp det senast slagna numret.

eller

lyfta luren

handsfree

OK

linjeknapp /
programmerad linjeknapp

eller

ringa med personliga
snabbval

Other

Ändra din personliga kod
OK

Alternativ

OK

Lösenord

OK

OK

slå numret för samtalet

SIP

eller

följ instruktionerna
som visas i fönstret

eller

handsfree
(Alcatel-Lucent IP Touch 4008/
4018 Phone)

linjeknapp med
blinkande lampa

Återuppringning

!

o
mn

eller

lyfta luren

OK

6

slå numret direkt

Ta emot ett samtal

Anpassningar

Lås

3d

Dial by URI

SIP

Låsa/låsa upp telefonen
För att undvika att telefonsladdens kontakt skadas bör du alltid
placera sladden rätt i det avsedda facket.

ef

bc

jkl

2a

Om du vill ringa utanför företaget slår du noll innan partens
nummer

Personanpassa din anknytning

Telefon

eller

5

eller

 Funktionsknappar
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Su

SIP

ange lösenord eller bekräfta
enligt instruktionerna som visas i
fönstret*

återuppringning av det
senast slagna numret

Svenska
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 Avbeställa konferensen och återta den första parten
Begär återuppringning till en upptagen anknytning
OK

Avsluta konf

eller

OK

¤Ringupp

samtalsparten är upptagen

När du kommer tillbaka, annullera alla omstyrningar

programmerad
knapp för
'trepartskonferens'

Under pågående samtal

tryck på knappen för direkt
vidarekoppling

Röstbrevlåda

Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge.
Använd Meny-knapparna om du vill använda funktionerna.

OK

Omstyr

eller

Avbestomst.

om det behövs
bekräftar du
annulleringen av
omstyrningen

OK

Konsultera din röstbrevlåda
Sända siffror som tonkod

Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.

Under pågående samtal behöver du ibland sända siffror som tonkod, tex i samband med en
röstserver, automatisk växel eller fjärrkonsulterad telefonsvarare. Funktionen annulleras
automatiskt när kommunikationen upphör.
¤Tonkod

eller

tryck på knappen för att visa röst- eller
textmeddelanden

OK

Ringa upp en andra part

Omstyrning av dina samtal

5

jkl

SIP

Omstyrning av dina samtal till en annan anknytning

ef

3d

OK

Nytt samtal

eller

o
mn

6

tryck på knappen för
direkt vidarekoppling

Transportera ett samtal

5

3d

6

3d

6

Programmera egna kortnummerknappar

välj funktionen för direkt
vidarekoppling

*
(kort
tryckning)

slå mottagarens
nummer

5

ef

bc

3d

jkl

6

2a

OK

ef

bekräfta

o
mn

mottagarens
anknytnings
nummer

knappen som programmerats för
vidarekoppling

Omstyr

Under pågående samtal med en part, ett annat samtal är väntkopplat.
¤Konferens

programmerad
knapp för
'trepartskonferens'

OK

OK

OK

du befinner dig i
konferens

Tryck på OK-knappen om programmeringen inte sker
automatiskt*.

5

(kort
tryckning)

välj funktionen för direkt vidarekoppling till
röstbrevlåda

Samtala med två parter samtidigt (konferens)

eller

OK

följ instruktionerna
som visas i fönstret

välj en tom post bland
dina snabbval (0-9)*

bc

3d

jkl

6

2a

tryck på ok-knappen om
programmeringen inte sker
automatiskt*

Omstyrning av samtalen till din röstbrevlåda

OK

Transport

eller

slå mottagarens
nummer

OK

Ringa med hjälp av din kortnummerlista

OK

o
mn

välj namn i listan som visas

Du skriver in namnet på den du vill ringa till i kompletteringsläge. I det läget behöver du
bara trycka en gång på respektive knapp för varje bokstav i namnet.

OK

Omstyr

eller

o
mn

SIP

Under pågående samtal, för att transportera ditt samtal till en annan anknytning
bc

5

knapp för ledig
linje

ef

bc

jkl

2a

jkl

SIP

skriv in de första
bokstäverna i namnet

eller

slå numret direkt
(inte tillgängligt i s.k.
säkert läge)

2a

lång tryckning

Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge.
Använd Meny-knapparna om du vill använda funktionerna.

Under pågående samtal, för att ringa upp en andra part. (den första parten väntkopplas
automatiskt)
bc

Ringa med hjälp av namnval*

följ instruktionerna som
visas i fönstret

Som standard gäller att telefonen i SIP-läge har konfigurerats att
sända kod med röstfrekvens:.

2a

Vissa funktioner i det här avsnittet beror på telefonsystemet.
Kontakta installatören eller läs i avsedd användarhandbok. (*)

OK

OK

Ton

välj funktionen för att sända siffror som tonkod

4

Kortnummerlistor

ef

o
mn

tryck på den
programmerade
knappen (0 till 9)

OK

eller

välj den person som du
vill ringa till

Garanti och klausuler
I det här dokumentet beskrivs de tjänster som finns för Alcatel-Lucent-telefonerna IP Touch 4008/4018
Phone och 4019 Digital Phone och som är kopplade till ett av de två systemen Alcatel-Lucent OmniPCX
Office eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server. Säkert läge kan bara användas
om systemet är kompatibelt med SIP-standarden och har konfigurerats på rätt sätt . Mer information finns
i användarhandboken till stationen .
Obs¡ Telefonen får aldrig komma i kontakt med vatten. Om du behöver rengöra telefonen kan du
emellertid använda en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd aldrig lösningsmedel (trikloreten, aceton osv.)
eftersom det kan förstöra telefonens plastytor. Använd inte rengöringsprodukter som sprayas på.
Hörluren och mikrofonen kan dra till sig metallobjekt som kan skada öronen.
Formuleringarna är inte juridiskt bindande och kan komma att ändras En del av telefonens funktioner
måste ställas in och kräver en programvarunyckel.
Vi, Alcatel-Lucent Enterprise, försäkrar att de produkter som beskrivs i denna användarhandbok är
godkända enligt huvudvillkoren i Parliament and Council Directive 1999/5/CE. En kopia av denna
konformitetsdeklaration kan fås av installatören.
Förbrukade telefoner bör hanteras i enlighet med gällande bestämmelser.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent och Alcatel-Lucents logotyp är varumärken som tillhör
Alcatel-Lucent. Alla övriga varumärken tillhör sina respektive ägare. Lämnade uppgifter
kan ändras utan föregående meddelande. Alcatel-Lucent ansvarar inte för eventuella
felaktigheter häri.
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ring upp

* kontakta din installatör eller läs mer i användarhandboken till din telefon.

