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Helina reguleerimine

Numbreid ja tähti sisaldav klaviatuur

OK

Seaded

Üles-Alla navigaator otsingu lubamine pealehel.
Nõusolekuleht koosneb :
• Informatsioon telefoni seisukorra kohta (telefoni lukustus,
suunamine, . . .),
• Kuupäev ja kellaaeg,
• Telefoni programm- ja konfiguratsioonfunktsioonid.

OK

Telef.

helina konfigureerimine
(meloodia, tugevus, re½iim,…)
järgides ekraanil kuvatud
juhiseid

OK

Helin

Eesti

 Navigatsioon

Kuuldetoru

kestev hoidmine
OK

OK klahv : v³imaldab kinnitada programmeerimise v³i konfigureerimise käigus
tehtud erinevaid valikuid.

Ekraani kontrastsuse reguleerimine

Tagasi/Välja klahv: ühelt tasandilt tagasi tulemiseks (lühike vajutus) v³i avalehele
tagasi tulemiseks (pikk vajutus). Antud klahv lubab korrigeerida juba sisestatud
andmeid.

Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Infoklahv : Kasutage telefoniga kaasneva nime ja numbri saamiseks,
eelprogrammeeritud klahvide teabe saamiseks v³i juurdepääsuks seadistatud
programmidesse v³i konfiguratsiooni.
Nimekirja koostamise klahv : nimekirja koostamise klahv, mis lubab teil koostada
isiklikku nimekiri (lühike vajutus) v³i k³nesid nime järgi (pikk vajutus)*.
Eelprogrammi ja programmeerimisfunktsiooni klahvid
Tuli süttib, kui klahviga seotud funktsioon on aktiveeritud.
6 klahvi sisaldavad :
 kaks liiniklahvi,
 üks klahv «k³ne vastuv³tt v³i k³ne tühistamine »,
 üks 'konverentsi' klahv,
 üks klahv 'ülekandmine',
 üks vahetu k³ne programmi klahv.
Turvare½iimis on lubatud ainult reaklahvid.

OK

Seaded

SIP
OK

Telef.

OK

Kontrast

 Funktsiooniklahvid ja programmeeritavad klahvid

OK

kontrasti suurendamine v³i
vähendamine

kinnitamine

kestev
hoidmine

Helistamine
Oma telefoni numbri tuvastamine
oma telefoni numbri
näitamine

OK

OmaTel

SIP

kestev hoidmine

Numbrivaliku teostatamine

SIP

 Heliklahvid

bc

3d

jkl

6

2a

K³ne l³petamise klahv: k³ne l³petamiseks.
Hands-free seadme/K³lari klahv: liini h³ivamiseks v³i k³nele
vastamiseks ilma toru t³stmata (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018
Phone).
• p³leb pidevalt hands-free v³i k³rvaklappide re½iimil;
(lühike vajutus).
• vilgub k³larire½iimil (pikk vajutus).
Sisetelefoni/Saladuse klahv:
• Vestluses: vajutage sellele klahvile, kui soovite, et
teises otsas olija teid ei kuuleks.
• K³nepost puhkere½iimil : vajutage sellele klahvile, kui
soovite vastata k³nele automaatselt, ilma kuuldetoru
t³stmata (Ei ole turvare½iimis saadaval).

See sümbol näitab funktsioone, millele pääseb juurde turvare½iimis.
Lähtuvalt konfiguratsioonist saab teie ettev³tte telefonisüsteem lülitada teie telefoni teenuse
jätkumise tagamiseks automaatselt turvare½iimi, kui ühendus süsteemiga kaob. Lisateabe
saamiseks v³tke ühendust installija v³i administraatoriga.
Turvare½iim on saadaval ainult 8 Extended Edition-seeria puhul.

5

k³ne vastuv³tmine

käed
vabad

reaklahv / vajutage
programmeeritud
valikuklahvile
OK

Teie k³neposti personaliseerimine

ef

o
mn

otsevalikuks

Dial by URI

valimine isiklikust
kataloogist

Other

OK

valige helistamiseks
number

Välisk³neks valige oma abonendi numbri ette väljahelistamise
kood

Parooli muutmine

K³lari, kuuldetoru v³i helina helitugevuse t³stmiseks v³i alandamiseks

www.alcatel-Lucent.com
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Alcatel-Lucent IP Touch 4008 / 4018 Phone & 4019 Digital Phone

Et

SIP

K³ne vastuv³tt

 Funktsiooni klahvid

OK

Seaded

SIP

Valikud

S³numiklahv erinevate s³numiteenuste kasutamiseks
Selle klahvi vilkumine annab märku uuest hääl- v³i tekstis³numist.
Kordusvalimise klahv: viimati valitud numbrile tagasihelistamiseks.

OK

Telef.

Salasõ

OK

järgige ekraanile
kuvatud juhiseid

k³ne
vastuv³tmine

käed vabad
(Alcatel-Lucent IP Touch 4008/
4018 Phone)

Kordusvalik

SIP

Telefoni lukustamine / Lukustatud telefoni avamine

!

Telefoniliini pistiku kahjustuse vältimiseks veenduge, et juhe oleks
korrektselt selleks otstarbeks jaotla kambrisse asetatud.

Lukusta

OK

järgides ekraanil kuvatud
juhiseid, sisestage oma parool
v³i kinnitage*

vilkuva tulega
reaklahv

viimase numbri
kordusvalimine
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 Konverentsi katkestamine ja k³ne jätkamine esimese abonendiga:
H³ivatud numbrile tagasihelistamine
teie valitud number on
hetkel h³ivatud

OK

Konver lôpp

OK

¤Helistatag

kui vajalik, kinnitage
suunamise tühistamist

OK

TühistEdasta

Kataloogid

vajuta programmi
'konverents'

Käesoleva jaotise teatavad funktsioonid s³ltuvad teie
telefonisüsteemist, pöörduge installija poole v³i uurige asjakohast
kasutusjuhendit. (*)

K³ne käigus
K³nepost
Turvare½iimis on eelprogrammeeritud klahvid keelatud. Kasutage
nendele funktsioonidele juurdepääsuks MENÜÜ klahve.

K³neposti lugemine
Andmeedastus k³nesagedusel
K³ne jooksul v³ib teil tekkida vajadus edastada koode k³nesagedusel, nt k³neserveri,
automaatkommutaatori v³i kaugjuhtimisega automaatvastaja korral. Funktsioon
tühistatakse automaatselt k³ne l³ppemisel.
¤MFkood

Abonendi valik nime järgi*

Selle klahvi vilkumine annab märku uuest hääl- v³i tekstis³numist.
vajutage klahvi 'hääl-v³i
tekstis³numite järelevaatamine'

kestev
hoidmine

OK

Saada DTMF

OK

OK

Programmklahvid isikliku nimekirja loomiseks

*

Teie k³nede ümbersuunamine

Teie telefon on turvare½iimis vaikimisi konfigureeritud koode
saatma k³nesagedusel.

Turvare½iimis on eelprogrammeeritud klahvid keelatud. Kasutage
nendele funktsioonidele juurdepääsuks MENÜÜ klahve.

Teisele abonendile helistamine

SIP

lühike
vajutus

K³ne käigus teisele abonendile helistamine: (Esimene abonent on pandud ootele)

5

K³nede suunamine teisele numbrile

ef

bc

3d

jkl

6

2a

c
ab

2

otsevalikuks
(ei ole turvare½iimis
saadaval)

rea vaba klahv

K³ne siirdamine

SIP

K³ne käigus abonendi teisele telefonile ümberlülitamine:
c
ab

2

5

jkl

3

de

SIP

5

vajutage
funktsioonklahvile
'k³nede suunamine'
funktsiooni valiku
teostamine 'vahetu
k³nede suunamine'

f

jkl

3

järgige ekraanile
kuvatud juhiseid

valige tühi rida
kataloogis (0-9)*

f

de

OK

Edasta

o
mn

6

5

valige
sihtabonendi
number

lühike vajutus

5

ef

bc

3d

jkl

6

2a

OK

OK

o
mn

bc

3d

jkl

6

2a

ef

OK

o
mn

vajuta vahetult
programmklahvidele
(0-9)

abonent k³nede
valimine

eelnev helistaja

Garantii

o
mn

6

kinnitamine

sihttelefoni
number

vajuta programmi 'ülekandmine'

valige
sihtabonendi
number

vajutage klahvi ok, kui
programmeerimist ei
salvestata automaatselt*

K³nede suunamine k³neposti
OK

Siird.

Edasta

K³ne kahe abonendiga (konverents)

¤Konverents

vajuta programmi
'konverents'

OK

OK

funktsiooni valiku teostamine 'vahetu
k³nede suunamine hääls³numiga'

K³nelemisel ühe abonendiga viibib teine ootel.
OK

OK

Antud versioonid ei ole lepingulised ja neis v³ib ette tulla muutusi Teie telefoni teatud funktsioonid
s³ltuvad süsteemi konfiguratsioonist ja tarkvara v³tme aktiveerimisest.
EÜ riigid: meie, Alcatel-Lucent Enterprise, deklareerime, et Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018
Phone ja 4019 Digital Phone tooted vastavad Euroopa Parlamendi ja N³ukogu direktiivi 1999/5/CE
p³hilistele n³uetele. Vastavusdeklaratsiooni originaaleksemplari v³ib saada paigaldajalt.

Tagasi saabudes tühistage k³ik ümbersuunamised

vajutage
funktsioonklahvile
'k³nede suunamine'
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See dokument kirjeldab teenuseid, mida pakuvad Alcatel-Lucent OmniPCX Office v³i Alcatel-Lucent
OmniPCX Enterprise communication Server süsteemiga ühendatud Alcatel-Lucent IP Touch 4008/
4018 Phone ja 4019 Digital Phone aparaadid. Turvare½iim on v³imalik ainult juhul, kui süsteem
ühildub SIP-standardiga ja on ³igesti konfigureeritud .
Ettevaatust, ärge laske kunagi oma telefoni kokkupuutesse veega. Telefoni puhastamiseks v³ite siiski
kasutada pehmet, kergelt niisutatud lappi. Ärge kasutage kunagi lahusteid (triklooretüleen, atsetoon
jne.), mis v³ivad telefoni plastosasid kahjustada. Ärge pihustage telefonile puhastusvahendeid.
Telefonitoru kuulari ja mikrofoni alad v³ivad ligi t³mmata k³rva ohustavaid metallobjekte.

Pärast kasutusaja l³ppemist tuleb nende toodete jäätmeid liigiti koguda.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucenti logo on Alcatel-Lucenti
kaubamärgid. K³ik teised kaubamärgid on vastavate omanike omandid.Esitatud teavet
v³ib igal ajal muuta. Alcatel-Lucent ei vastuta käesoleva kirjutise ebatäpsuste eest.

Vajutage klahvi OK, kui programmeerimist ei
salvestata automaatselt*.

Edasta

PNC

OK

Helistamine koostatud isiklikule nimekirjale.

OK

Uus kõne

o
mn

etteantud nimekirjast
nime valimine

Varem sisestatud andmed peab sisestama nagu enne. Sel moel, et iga varem sisestatud
nime korral eraldi, peab vajutama klahvile, mis klaviatuuril vastab just sellele kirjale.

järgige ekraanile kuvatud
juhiseid

funktsiooni valiku teostamine 'häälte sageduse
edastamine'

4

kasutage nime esimesi
tähti

OK

Autori³igus © 2008 Alcatel-Lucent. K³ik ³igused kaitstud
* s³ltuvalt teie telefoni süsteemist v³tke ühendust paigaldajaga v³i lugege hoolikal telefoni
kasutusjuhendit.

