Nastavitev zvonjenja
 Navigacija

Telefonski aparat

OK

OK

Telefon

nastavljanje zvonjenja (melodije,
glasnosti, naèina itd.) z
upoštevanjem navodil na zaslonu

OK

Zvonenje

SIP
OK

Nastavitve

Navigacija gor-dol: omogoèa pomikanje zaèetni strani.
Zaèetna stran je sestavljena iz:
• Informacije o stanju aparata (zaklenjen, posredovanje ...)
• Datum in ura
• Funkcije za programiranje in konfiguracijo aparata

Alfanumerièna tipkovnica

pritisnite in
dr½ite dalj èasa

Tipka OK: med programiranjem ali namešèanjem omogoèa potrditev razliènih izbir
in mo½nosti.

Nastavitev kontrasta zaslona
Tipka Nazaj/Izhod: za vrnitev na višjo raven (kratek pritisk) ali vrnitev na
sprejemno stran (dolg pritisk). Ta tipka omogoèa tudi popravek izbire znaka.

OK

Nastavitve

 Funkcijske tipke in tipke, ki jih je mogoèe programirati

Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone

Tipka za prekinitev zveze: za konèanje klica.
Tipke Prostoroèno/Zvoènik: klicanje ali odgovor brez dviga slušalke
(Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).
• luèka sveti v naèinu za prostoroèno telefoniranje ali
naèinu za slušalke (kratek pritisk).
• luèka utripa v naèinu za zvoènik (dolg pritisk).
Tipka za interfon/diskretno klicanje:
• Med pogovorom: pritisnite to tipko, èe ½elite, da vas
sogovornik ne sliši.
• Mirujoè prikljuèek: pritisnite to tipko, èe ½elite sprejemati
klice, ne da bi dvignili slušalko (Ni na voljo v varnem
naèinu).

OK

poveèanje ali zmanjšanje
kontrasta

potrditev

pritisnite in
dr½ite dalj èasa

Telefoniranje
Številka vašega telefona
OK

KdoSem

SIP
prikaz vaše telefonske
številke
pritisnite in dr½ite
dalj èasa

Klicanje
Ta simbol ponazarja funkcije, ki so na voljo v varnem naèinu.
Glede na konfiguracijo telefonskega sistema vašega podjetja lahko vaš telefonski aparat v primeru
prekinitve povezave s sistemom samodejno preklopi v varni naèin in tako zagotovi nemoten potek
storitve. Èe ½elite veè informacij, se obrnite na tehnika ali skrbnika.
Varni naèin je na voljo le pri 8 serijah razširjene izdaje.

SIP
bc

3d

jkl
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odgovorite na klic

prostoroèno
telefoniranje

tipka za linijo /
programirana tipka za klic

OK

neposredno
izbiranje številke

Dial by URI

iskanje v telefonskem
imeniku

Prilagoditev telefona vašim potrebam

OK

vnesite ½eleno številko

Uporabite klicno številko dr½ave, èe klièete v tujino

Spreminjanje osebnega gesla
Nastavitve

OK

Dvignite slušalko

OK

Telefon

Geslo

OK

sledite navodilom
na zaslonu

Zaklepanje / Odklepanje telefonskega prikljuèka
Zakleni

OK

SIP

Moznosti

Tipka 'Ponovi': za ponovno klicanje zadnje klicane številke.

skladno z navodili na zaslonu
vnesite geslo ali ga potrdite*

odgovorite na
klic

prostoroèno telefoniranje
(Alcatel-Lucent IP Touch 4008/
4018 Phone)

tipka za linijo z
utripajoèo luèko

Ponovni klic

SIP
ponovno klicanje zadnje
klicane številke

ef
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Other

Tipka Sporoèila za dostop do razliènih sporoèilnih storitev
Èe tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporoèilo.

Vrvico pravilno namestite v temu namenjeni predal, da
prepreèite nenamerne poškodbe linijskega kabla.

OK

Telefon



 Funkcijske tipke

!

SIP

OK

Kontrast

Informacijska tipka: Uporabite, èe ½elite poiskati ime in številko, ki je povezana s
telefonom, informacije o vnaprej nastavljenih tipkah ali za dostop do funkcije
nastavitve ali konfiguracije.
Tipka za imenik : tipka za imenik omogoèa dostop do vašega osebnega imenika
(kratek pritisk) ali do klica po imenu (dolg pritisk)*.
Tipke s predprogramiranimi funkcijami in programabilna tipka
Nadzorna luèka sveti, ko je vklopljena s tipko povezana funkcija.
Skupina 6 tipk je sestavljena iz:
 dveh tipk za linijo,
 ene tipke za brezpogojno posredovanje ali preklic posredovanja,
 ene tipke za konferenèni klic,
 ene tipke za prevezavo,
 ene programabilne tipke za neposredni klic.
V varnem naèinu so na voljo le tipke za linije.

 Avdio tipke

Za poveèanje ali zmanjšanje glasnosti zvoènika, aparata ali
zvonjenja

www.alcatel-Lucent.com

3

Alcatel-Lucent IP Touch 4008 / 4018 Phone & 4019 Digital Phone

Sl

Slovensko

3gv19008dyac.fm Page 3 Lundi, 29. septembre 2008 3:38 15

3gv19008dyac.fm Page 4 Lundi, 29. septembre 2008 3:38 15

 Preklic konference in vrnitev k prvemu sogovorniku:
Ob zasedenem prikljuèku zahtevaj povratni klic
sogovornikov prikljuèek je
zaseden

OK

Konec konf.

OK

¤Klicinazaj

po potrebi potrdite
razveljavitev
preusmeritve

OK

Prekin.prsm.

Imeniki

programirana tipka za
konferenèni

Doloèene funkcije tega dela so odvisne od vašega telefonskega
sistema. Èe ½elite veè informacij, se obrnite na tehnika ali jih
poišèite v ustreznem uporabniškem priroèniku. (*)

Med zvezo
Telefonski predal
V varnem naèinu so vnaprej nastavljene funkcijske tipke
onemogoèene. Za dostop do teh funkcij uporabite menijske tipke.

Klicanje po imenu*

Po vrnitvi preglejte govorni predal
Preklop na tonsko izbiranje

Èe tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporoèilo.

Med zvezo morate vèasih oddati tonske signale, npr. Za uporabo avtomatskega operaterja,
banènih storitev itd. Funkcija se samodejno izklopi, ko je klic konèan.
¤MFkoda

OK

pritisnite tipko, povezano z ikono
'pregled glasovnih ali besedilnih
sporoèil'

OK

pritisnite in
dr½ite dalj èasa

OK

Poslji DTMF

Imena oseb se izpisujejo samodejno glede na vnesene znake. V tem naèinu vnesite vsako
èrko imena z enim samim pritiskom na tipko, ki vsebuje tisto èrko.

Programiranje tipk za osebni imenik

Vaš telefon je v varnem naèinu privzeto nastavljen tako, da
pošlje kode v frekvenci glasu.

*

Zavrnitev klicev
Klic drugega naroènika

SIP

V varnem naèinu so vnaprej nastavljene funkcijske tipke
onemogoèene. Za dostop do teh funkcij uporabite menijske tipke.

Med zvezo lahko poklièete drugo številko: (prvi sogovornik je na èakanju)
ab
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Nov klic
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SIP

2

pritisnite funkcijsko
tipko za posredovanje
klica
izberite funkcijo,
povezano z
brezpogojnim
posredovanjem

ef
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ciljna številka

c
ab

5

Sogovornika lahko preve½ete na drugo številko:
3d

Preusmeritev vseh klicev na drugo številko
tipka za prosto
linijo

Preusmeritev klica

bc

kratek
pritisk

OK

sledite navodilom
na zaslonu

izberite prazen vnos v
imeniku (0-9)*

f

neposredno izbiranje
številke
( ni na voljo v varnem
naèinu. )

2a

na predlaganem seznamu
izberite ime

sledite navodilom na zaslonu

izberite funkcijo, povezano s tonskim izbiranjem

4

vnos prvih dveh èrk
iskanega imena

OK

Naprej

Medtem, ko se pogovarjate s prvim sogovornikom, je drugi na èakanju.

izberite funkcijo
'imenik'

kratek pritisk

5
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3d

jkl

6

2a

OK

OK
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izberite funkcijo
'imenik'

OK

OK

3d

6

ef

OK

o
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pritisnite neposredno na
programirano tipko (0
do 9)

izberite osebo, ki jo ½elite
klicati

spro½ite klic

Garancija

pritisnite tipko ok, èe se
programirane vrednosti niso
samodejno shranile*

OK

bc

jkl
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izberite funkcijo, povezano z brezpogojnim
posredovanjem v govorni predal
OK

programirana tipka
za konferenèni

OK

Naprej
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Preusmeritev vseh klicev v govorni predal

Konferenca treh naroènikov

¤Konferenca

3

Klicanje s pomoèjo osebnega imenika

f

de

potrditev

programirana tipka za prevezavo
Prenos

jkl

SIP

Ta dokument opisuje storitve, ki jih ponujajo telefoni Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone in 4019
Digital Phone, prikljuèeni na sistem Alcatel-Lucent OmniPCX Office ali Alcatel-Lucent OmniPCX
Enterprise communication Server. Varen naèin je mo½en le, èe je sistem zdru½ljiv s standardom SIP in je
pravilno konfiguriran .
Nikoli ne dovolite, da vaš telefonski prikljuèek pride v stik z vodo. Vendar lahko pri èišèenju uporabite
rahlo vla½no mehko krpo. Nikoli ne uporabljajte topil (trikloroetilen, aceton itd.), ki bi lahko poškodovala
plastiène površine prikljuèka. Prikljuèka nikoli ne škropite s èistili.
Slušalka in del z mikrofonom lahko privlaèita kovinske predmete, ki so lahko nevarni za uho.
Oznake niso pogodbeno doloèene in jih je mogoèe spreminjati Nekatere funkcije vašega prikljuèka so
odvisne od nastavitev sistema in vklopa programskega kljuèa.
Dr½ave EU: mi, Alcatel-Lucent Enterprise, izjavljamo, da izdelki Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018
Phone in 4019 Digital Phone ustrezajo bistvenim zahtevam Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta
in Sveta. Kopijo izvirnika te izjave o skladnosti lahko dobite pri svojem instalaterju.
Zbiranje teh izdelkov ob koncu njihove ½ivljenjske dobe mora biti selektivno.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent in logotip Alcatel-Lucent so blagovne znamke dru½be
Alcatel-Lucent. Vse druge blagovne znamke so last njihovih ustreznih lastnikov. Navedeni
podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Alcatel-Lucent ne prevzema
odgovornosti za netoènost navedenih podatkov.

Pritisnite tipko OK, èe se programirane vrednosti niso
samodejno shranile*.

Ob vrnitvi - preklic vseh preusmeritev
Naprej

PNC

pritisnite funkcijsko tipko
za posredovanje klica
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OK

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Vse pravice pridr½ane.
* odvisno od vašega telefonskega sistema, se obrnite na monterja ali preberite ustrezni priroènik za
uporabo.

