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 A kijelzõ és a hozzá tartozó gombok

Hu

Telefonkészülék

 LED

Fejhallgató csatlakoztatva.

Programozott találkozó.

•
•

Néma üzemmód bekapcsolva.

Lezárt állomás.

Villogó zöld: hívás.
Narancssárga villogó:
figyelmeztetés.

Kijelzõgombok: egy kijelzõgomb lenyomásával a képernyõn aktiválódik az adott a
gombhoz tartozó funkció.

Az állomás testreszabásának funkciói a Menü oldalról érhetõk el.

A személyes kód módosítása

OK gomb: lehetõvé teszi a különbözõ választások, valamint a programozás vagy a
konfigurálás során felkínált opciók érvényesítését.
Nyílbillentyûk Jobbra-Balra: az oldalak közötti lapozást teszik lehetõvé.
Nyílbillentyûk Fel-Le: egy-egy oldal görgetését teszik lehetõvé.

Telef.

vagy

 Üdvözlõ oldal

lépjen a 'menü'
oldalra

A csengõ beállítása

Hívás tartásban*.

Egyéni

Két egyszerre beérkezõ hívás esetén az egyes
Nyílbillentyûk Jobbra-Balra: lehetõvé teszi a
hívásokhoz kapcsolódó kijelzõgombok
hívások megtekintését.
segítségével át lehet lépni egyik hívásból a másikba.

állítsa be a csengõhangot (dallam, hangerõ,
mód …) a képernyõn megjelenõ
utasításoknak megfelelõen

A kijelzõ kontrasztjának beállítása
Egyéni

menü

 Funkciógombok és programozható gombok
Információ gomb: megjelennek a 'Menü” oldal funkcióinak és a 'Szem.” oldal gombjainak
adatai.
Üzenet gomb a különféle üzenetek eléréséhez („Biztonságos„ módban nem
elérhetõ)
Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.

 Kezelõi konzol

lépjen a 'menü'
oldalra
Kontr

Kij.

'Újrahívás” gomb : a legutoljára hívott szám újrahívásához.

!

Telefon

lépjen a 'menü'
oldalra
Ringing

A hangszóró, a telefonkészülék vagy a csengetés hangerejének
szabályozása

A telefonkészülék csatlakozó véletlen rongálásának elkerülése
érdekében ellenõrizze, hogy a vezeték megfelelõen van
csatlakoztatva az erre a célra szánt egységhez.

SIP
menü

Folyamatban lévõ beszélgetés.

Bontógomb: hívás befejezése.

Az állomása kezelõi konzollal bõvíthetõ. Így a
készülék további gombokkal bõvül, melyeket
funkcióbillentyûként, vonalgombként vagy
hívógombként lehet definiálni …
A címkék elhelyezéséhez: a
billentyûfedél nyelvecskéjét húzza maga felé,
és emelje fel a fedelet. Helyezze el a címkét
az erre a célra kialakított helyre, majd tegye
vissza a fedelet.

menü
a képernyõn megjelenõ
utasításoknak megfelelõen
adja meg jelszavát, vagy
hagyja jóvá a megjelent
információt

Lezár

menü

menü

 A kihangosításhoz tartozó gombok

Kihangosító/hangszóró gomb: hívás indítása vagy megválaszolása a
kézibeszélõ felemelése nélkül.
• Kihangosító vagy fejhallgató üzemmódban folyamatosan világít
(rövid gombnyomás).
• Kihangosító üzemmódban villog (hosszú gombnyomás).
Intercom/Mikrofonnémítás gomb
• Beszélgetésben: ha ezt a gombot megnyomja, beszélgetõtársa
nem hallja Önt.
• Állomás készenlétben: nyomja meg ezt a gombot, hogy a
kagyló felvétele nélkül fogadhassa a hívásokat („Biztonságos„
módban nem elérhetõ).

Jelszó

Készüléke lezárása / feloldása

 Hívások bemutatása

Alfabetikus billentyûzet

Opció

kövesse a képernyõn
megjelenõ utasításokat

Bejövõ hívások.
Csatlakozó fejhallgatóhoz, kihangosítóhoz vagy
hangszóróhoz

menü

lépjen a 'menü'
oldalra

Vissza/Kilépés gomb: segítségével egy szinttel feljebb léphet (röviden lenyomva)
vagy visszatérhet fõoldalra (hosszan lenyomva) ; kommunikáció közben lehetõvé
teszi a különbözõ üdvözlõ oldalak elérését (Menü, Infó …), valamint a telefonos
képernyõkhöz való visszatérést.
'Menü' oldal : a fejlécekhez kapcsolódó gombokkal
elérhetõ funkciók és alkalmazások felsorolását
tartalmazza.
'Szem.' oldal : vonalgombokat, valamint közvetlen,
programozható hívógombokat tartalmaz („Biztonságos„
módban nem elérhetõ. ).
'Infó' oldal : a telefon és a funkciók állapotáról tartalmaz információkat: név, telefonszám, üzenetek
száma, átirányítás állapota, találkozók emlékeztetõje …

Egyéni

menü

 Böngészés

Alcatel-Lucent IP Touch 4028

Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone & 4029 Digital Phone

Képernyõ dõlésszögének beállítása

www.alcatel-Lucent.com

NOE-B

A készülék egyéni beállításai

Magyarul

Több sort és oldalt tartalmaz, amelyekben a képernyõ soraihoz tartozó 6 gomb által elérhetõ
kommunikációs módokról és funkciókról található információ;.
Átirányítás ikon: az ehhez az ikonhoz tartozó gomb lenyomásával az átirányítás
funkció programozására vagy módosítására van lehetõség.

Telephone

Programozható gombok (f1 és f2 gomb)
A jelzõfény kigyullad, amikor a gombhoz tartozó funkció aktiválásra került.
Az elõre programozott funkcióbillentyûk „Biztonságos„ módban le vannak tiltva. Az F1 és
F2 gombok vonalgombok.

és/vagy

vagy

erõsítse vagy gyengítse a kontrasztot


Ez a szimbólum jelzi a „Biztonságos„ módban elérhetõ funkciókat.
A vállalatnál kiépített hálózattól függõen a szolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében a
készülék automatikusan „Biztonságos„ módra válthat a kapcsolat megszakadása esetén. Bõvebb
információért vegye fel a kapcsolatot a telepítõvel vagy a rendszergazdával.
A „Biztonságos mód csak a 8 Extended Edition Series esetén érhetõ el.

Telef.

SIP
menü
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Hívásátadás

Hívások

SIP

Címtárak

Beszélgetés közben a hívást átadhatja egy másik számra

Telefonszámunk megismerése
NOEADGR040-010-IME

SIP
Infó

A mellék hívószáma az 'Infó' oldalon található meg.

Hívás indítása

SIP

NOEADGR020-040
vagy

és/vagy

vagy

emelje fel a
kézibeszélõt

kihangosítás

programozott
hívógomb

3 résztvevõs konferencia

ef

bc

3d

jkl

6

2a

5

NOEADGR070-000

SIP

Dial by URI

vagy

bc

3d

jkl

6

2a

5

kövesse a képernyõn
megjelenõ utasításokat

¤Konf

tárcsázza a
kívánt számot

DTMF jelek adása

SIP

Beszélgetés közben néha DTMF jeleket kell adnunk, például egy automatikus
telefonközpontnak vagy egy távvezérelt üzenetrögzítõnek. A funkció a hívás befejezésekor
automatikusan kikapcsol.

Külsõ hívás kezdeményezésekor, tárcsázza a hozzáférési
számot a hívni kívánt szám tárcsázása elõtt

¤DTMF

3

Hívás fogadása

SIP

Pál
hívó

kihangosítás

nyomja le a 'bejövõ hívás” ikonhoz tartozó
gombot

SIP

utoljára hívott szám
újrahívása

nyomja le az 'azonnal --> hp'
ikonhoz tartozó gombot

SIP

Beszélgetés közben egy másik partnert is felhívhat.

5

jkl

2.hív.

6

tárcsázza a kívánt
számot („biztonságos„
módban nem elérhetõ)

bc

2a

5

jkl

3d

ef

o
mn

6

tárcsázza a
hívni kívánt
számot

vagy

F

SIP
ha szükséges, erõsítse
meg az átirányítás
törlését

Az üzenetrögzítõ lekérdezése
Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.

vonal gomb

(Ez a dokumentum az Alcatel-Lucent OmniPCX Office vagy Alcatel-Lucent OmniPCX
Enterprise communication Server rendszerhez csatlakoztatott Alcatel-Lucent IP Touch
4028 Phone és 4029 Digital Phone készülékek által kínált szolgáltatásokat írja le.
További információért, lásd az Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP készülék) vagy
4029 Digital Phone (digitális készülék) készülékek használati útmutatóját. Vegye fel a
kapcsolatot a telepítõvel.
A telefonkészülék soha ne kerüljön közvetlen kapcsolatba vízzel¡ Ennek ellenére a
telefonkészülék tisztításához használhat enyhén benedvesített puha textíliát. Soha ne
használjon olyan oldószereket (triklór-etilén, aceton stb.), amelyek károsíthatják a
telefonkészülék felületét. Soha ne használjon szórópalackos tisztítószereket.
A kézibeszélõ fül egysége és a mikrofon része vonzhatja a fémes tárgyakat, ami veszélyes
lehet a fül számára.
A fejlécek nem rögzítettek és módosíthatók. Az állomás egyes funkciói a rendszer
konfigurációjától és egy szoftverkulcs aktiválásától függõen mûködnek.

Hangposta

kövesse a képernyõn
megjelenõ utasításokat
nyomja le a 'hang- vagy
szövegüzenetek megtekintése”
ikonhoz tartozó gombot

EK országok: Mi, Alcatel-Lucent Enterprise, kijelentjük, hogy az Alcatel-Lucent IP
Touch 4028 Phone és 4029 Digital Phone termékek teljes mértékben megfelelnek Az
Európai Parlament és Bizottság 1999/5/EK irányelv szükséges feltételeinek. Ennek a
megfelelõségi nyilatkozatnak egy másolatát megkaphatja a rendszer telepítõjétõl.
A termékek gyûjtését használati idejük lejártával szelektíven kell elvégezni.
Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az AlcatelLucent védjegyei.Minden egyéb védjegy az azt bejegyzõ tulajdonában áll. Az
itt olvasható információk figyelmeztetés nélkül módosíthatók. Az AlcatelLucent nem vállal felelõséget az itt olvasható esetleges pontatlanságokért.
Copyright 2009.
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a kívánt fél hívása

SIP

kövesse a képernyõn
megjelenõ utasításokat

Az átirányítások törlése visszatéréskor

vagy

Helen

keresse ki a hívandó felet a
programozott hívógombok
közül

Az elõre programozott funkcióbillentyûk „Biztonságos„
módban le vannak tiltva. A funkciók eléréséhez használja a
MENÜ gombokat.

¤V.hiv

ef

szem.

Hívások átirányítása

nyomja le a programozandó
átirányításhoz tartozó gombot (azonnal,
hangposta, ne zavarjon …)

Újabb hívás indítása beszélgetés közben

o
mn

Hívás programozott hívógombbal

Garancia és kikötések

Beszélgetés közben

3d

kövesse a képernyõn
megjelenõ utasításokat

nyomja meg a hívás gombot (nem
programozott) vagy a programozható
gombot (f1 vagy f2)*

szem.

hívás bontása

bc

vagy

aktiváláshoz

Hívások átirányítása egy másik számra / A postafiókja

Visszahívás kérése foglalt állomás esetén

2a

…

szem.

10:30

A legutóbb tárcsázott szám újrahívása

a hívott fél foglalt

10:30

szem.

DTMF küldés

vagy

Alapértelmezésben a telefon „Biztonságos„ módjában a
kódokat hangfrekvencián küldi.

vagy

Hívógombok programozása

Pál
beszélgetés

beszélgetés közben

emelje fel a
kézibeszélõt

írja be a név elsõ
betûit*

az összes hívás bontása

ef

o
mn

hívott szám

vagy

Név szerinti hívás

Beszélgetés közben, ha egy további hívás tartásban van.

o
mn

3 résztvevõs konferencia

NOEADGR070-010

Az ebben a részben található egyes funkciók a
telefonrendszertõl függenek. Vegye fel a kapcsolatot a
telepítõvel, vagy nézze át a megfelelõ felhasználói
kézikönyvet (*).

Átadás

újabb hívás indítása
beszélgetés közben

