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 Teckenfönster och teckenfönsterknappar

Su

Telefonlur

 Lysdiod
•
•

Grön, blinkande: inkommande
samtal.
Orange, blinkande: varning.

Hörlurar är anslutna.

Mötet har programmerats.

Ljudlöst läge är aktiverat.

Telefonen är låst.

Teckenfönsterknappar: om du trycker på en teckenfönsterknapp aktiveras tillhörande funktion i teckenfönstret.

 Navigering

Personanpassa anknytningen med hjälp av funktionerna på sidan Meny.

Ändra din personliga kod

Uttag för att ansluta ett headset, ett handsfree-set
eller en högtalare

Kod

följ instruktionerna som
visas i fönstret

Låsa/låsa upp telefonen
meny

meny
ange lösenord eller bekräfta
enligt instruktionerna som
visas i fönstret

Lås

gå till sidan meny

Ställa in din ringsignal
meny

Anpass

SIP
meny
Telefon

Inkommande samtal.
Alfabetiskt tangentbord

gå till sidan meny

Pågående samtal.

 Ljudknappar

Ringning

Knapp för att lägga på luren: för att avsluta ett samtal.
Knappen Handsfree/Högtalare för att ringa eller svara utan att lyfta av luren.
• 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

Samtal på vänt*.

En tilläggsmodul kan medfölja telefonen. Den
har extraknappar som du kan ställa in som funktionsknappar, linjeknappar, snabbvalsknappar …
Så här sätter du fast etiketterna: För
knappsatsens skydd mot dig och lyft upp det.
Skjut in etiketten under knappsatsen på den
avsedda platsen, och sätt sedan skyddet på
plats igen.

För att undvika att telefonsladdens kontakt skadas bör du alltid
placera sladden rätt i det avsedda facket.

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

Ställ in kontrasten för teckenfönstret
Om två personer ringer upp samtidigt kan du gå
Vänster/höger-navigeringsknappen: kan du
från det ena samtalet till det andra genom att tryc- visa samtalen.
ka på teckenfönsterknapparna för respektive
samtal.

 Funktionsknappar och programmerbara knappar
Knappen Information: om du vill få information om funktionerna på sidan Meny, och
programmera knapparna på sidan Personligt.
Knappen Meddelanden: om du vill komma åt de olika meddelandetjänsterna
(Inte tillgängligt i s.k. säkert läge. )
Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.

 Tilläggsmodul

!

Altern

Modifi

eller

 Presentationssidan

 Samtalspresentation

meny

gå till sidan meny

Knappen Tillbaka/utgång: om du vill gå upp en nivå (kort tryckning) eller gå tillbaka till presentationssidan (lång tryckning) ; Används när du under pågående samtal
vill visa de olika presentationssidorna (Meny, Info …) eller komma tillbaka till teckenfönstrena för telefoni.
Sidan Meny: innehåller alla interna och externa funktioner och program som går att komma åt med hjälp av
knapparna bredvid texten.
Sidan Pers: innehåller linjeknappar och programmerbara snabbvalsknappar (Inte tillgängligt i s.k. säkert läge).
Sidan Info: innehåller information om telefonen och funktionernas status, till exempel namn, telefonnummer, antal meddelanden, aktivering av omstyrning och mötespåminnelse.

Anpass

meny

Knappen OK: används för att bekräfta de olika val och alternativ som föreslås när
du programmerar eller gör inställningar för telefonen.
Vänster/höger-navigeringsknappen: används för att bläddra mellan sidorna.
Uppåt/nedåt-navigeringsknapp: används för att bläddra igenom innehållet på en
sida.

Alcatel-Lucent IP Touch 4028

Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone & 4029 Digital Phone

Justering av teckenfönstrets
lutning

www.alcatel-Lucent.com

NOE-B

Personanpassa din anknytning

Svenska

Omfattar flera rader och sidor med information om samtalen och de funktioner som är tillgängliga via
de tio knapparna som är knutna till teckenfönstrets rader.
Omstyrningsikonen: om du trycker på knappen bredvid den här ikonen kan du programmera eller ändra omstyrningsfunktionen.

Telephone

meny

Anpass

Modifi

gå till sidan meny
Kntrst

och/eller

Displ

eller

Knappen Återuppringning: om du vill ringa upp det senast slagna numret.
Programmerbar knapp (Knapparna F1 och F2)
Lysdioden är tänd när funktionen som är knuten till knappen är aktiverad.
Förprogrammerade funktionsknappar fungerar inte i säkert läge.Knapparna F1 och F2 är
linjeknappar.


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.

öka eller minska kontrasten

SIP
meny
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Transportera ett samtal

Ringa

SIP

Kortnummerlistor

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

Ta reda på ditt anknytningsnummer

info
SIP

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

Transp

ringa upp en andra part

Ditt telefonnummer visas på sidan Info.

Upprätta ett samtal
bc

eller

2a

och/eller

eller

5

lyfta luren

handsfree

Dial by URI

eller

programmerad
linjeknapp

5

Samtala med två parter samtidigt (konferens)

ef

3d

jkl

3d

6

6

¤Konf

slå numret
direkt

SIP

Peter
ringer

¤Ton

SIP

samtalsparten är upptagen

Under pågående samtal

Omstyrning av dina samtal

tryck på knappen för att annullera
eller inaktivera omstyrning

Ringa upp en andra part

bc

2a

5

jkl

3d

ef
o

mn

eller

SamTvå

6

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

bc

2a

5

jkl

ef

o
mn

6

slå numret

eller

F

PNC

SIP

om det behövs
bekräftar du
annulleringen av
omstyrningen

linjeknapp

Konsultera din röstbrevlåda
Om den här knappen blinkar finns det ett nytt röst- eller textmeddelande.
följ instruktionerna som
visas i fönstret
tryck på knappen för att visa röst- eller
textmeddelanden
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följ instruktionerna som
visas i fönstret

Röstbrevlåda
3d

ring upp valfri part

Garanti och klausuler

SIP

Under pågående samtal, för att ringa upp en andra part.

pers

Helen

pers

leta upp parten bland de
förprogrammerade
snabbvalsknapparna

När du kommer tillbaka, annullera alla omstyrningar

lägga på

tryck på en snabbvalsknapp (ej
programmerad) eller en programmerbar
knapp (f1 eller f2)

10:30

tryck på knappen för programmerbar
omstyrning (direkt, meddelande, stör
stör ej, …)

¤ÅUppr

följ instruktionerna som
visas i fönstret

Ring med hjälp av förprogrammerade knappar

Omstyrning av dina samtal till en annan anknytning / Din
röstbrevlåda
SIP
Begär återuppringning till en upptagen anknytning

eller

pers

för att aktivera

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

återuppringning av det
senast slagna numret

…

10:30

pers

Ton

eller

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

tryck på knappen bredvid ikonen för
inkommande samtal

Återuppringning

SIP

Peter
i konversation

under pågående
samtal

eller

handsfree

Programmera snabbvalsknappar

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.

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

lyfta luren

lägga på luren för samtliga
parter

Sända siffror som tonkod

slå partens nummer

eller

följ instruktionerna som
visas i fönstret
skriv in de första
bokstäverna i namnet

samtal med två parter
samtidigt (konferens)

o

mn

Ta emot ett samtal

SIP

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

o

mn

ef

bc

jkl

2a

Ringa med hjälp av namnval

SIP

I det här dokumentet beskrivs de tjänster som finns för Alcatel-Lucent-telefonerna IP
Touch 4028 Phone och 4029 Digital Phone och som är kopplade till ett av de två systemen
Alcatel-Lucent OmniPCX Office eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
communication Server.
Mer information finns i användarhandboken till din Alcatel-Lucent-telefon IP Touch 4028
Phone (IP-telefon) eller 4029 Digital Phone (numerisk telefon). Kontakta din installatör.
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.
EG-länder: Alcatel-Lucent Enterprise försäkrar att Alcatel-Lucent-telefonerna IP
Touch 4028 Phone och 4029 Digital Phone uppfyller de grundläggande kraven i
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG. 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. AlcatelLucent ansvarar inte för eventuella felaktigheter häri.
Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Alla rättigheter förbehålles
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