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Sisaldab mitmeid ridu ja lehekülgi, mis annavat teavet kommunikatsiooni ja ekraaniridadega seotud
6 klahvi funktsioonide kohta;.
K³nede suunamise ikoon : selle ikooniga seotud klahvile vajutamine v³imaldab
programmeerida v³i muuta k³nede suunamise funktsiooni.

Telephone

Et

Kuuldetoru

 LED
•
•

Vilkuv roheline : sissetulev
k³ne.
Oraanz vilkuv: alarm.

K³rvaklapid ühendatud.

Programmeeritud kohtumine.

Vaikne re½iim aktiveeritud.

Telefon lukustatud.

Kohand

menüü

 Navigatsioon

 Avalehed

Telefoni lukustamine / Lukustatud telefoni avamine
Menüüleht : sisaldab funktsioone ja rakendusi, millele
pääseb juurde sildistatud klahvide abil.
Isiklikleht : sisaldab reaklahve ja programeeritavaid
otsehelistamisklahve (Ei ole turvare½iimis saadaval).

Infoleht : sisaldab teavet telefoni ja funktsioonide seisundi kohta: nimi, telefoninumber, s³numite
arv, suunamise seisund, kohtumise meeldetuletus, …

menüü
juurdepääs lehele
'menüü'

Sissetulev k³ne.

menüü

Kohand

Telef.

juurdepääs lehele
'menüü'

Ootel k³ne.

K³ne l³petamise klahv : k³ne l³petamiseks.

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

Ringing

Kahe samaaegse k³ne puhul on v³imalik
pöörduda ühe k³ne juurest teise juurde,
vajutades vastava k³nega seotud ekraaniklahve.

Vasakule-Paremale navigaator : v³imaldab
k³nesid järele vaadata.

Ekraani kontrastsuse reguleerimine
menüü

Kohand

 Funktsiooniklahvid ja programmeeritavad klahvid
Infoklahv : V³imaldab saada teavet 'Menüü' lehe funktsioonide ja 'Isiklik' klahvide
programmeerimise kohta.

K³lari, kuuldetoru v³i helina helitugevuse t³stmiseks v³i alandamiseks

S³numiklahv erinevate s³numiteenuste kasutamiseks (Ei ole turvare½iimis saadaval)
Selle klahvi vilkumine annab märku uuest hääl- v³i tekstis³numist.

 Lisafunktsioonide üksus

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

SIP
menüü

Toimub kommunikatsioon.

 Heliklahvid

Teie telefonil v³ib olla lisafunktsioonide
üksus. Siis on sellel täiendavad klahvid,
mida saab konfigureerida
funktsiooniklahvideks, reaklahvideks,
numbrivalimisklahvideks …
Siltide paigaleasetamiseks: t³mmake
klahvikatet kinnihoidvat klappi enda poole
ja eemaldage kate. Paigutage silt klahviploki
alla selleks ettenähtud kohta ja pange kate
uuesti peale.

menüü

järgides ekraanil kuvatud
juhiseid, sisestage oma parool
v³i kinnitage

Lukk

Helina reguleerimine

 K³nede esitlus

Tähtklaviatuur

Hands-free seadme/K³lari klahv: liini h³ivamiseks v³i k³nele vastamiseks
ilma toru t³stmata.
• 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).

Salasõ

järgige ekraanile
kuvatud juhiseid

Tagasi/Välja klahv: ühelt tasandilt tagasi tulemiseks (lühike vajutus) v³i avalehele
tagasi tulemiseks (pikk vajutus) ; v³imaldab kommunikatsiooni käigus
juurdepääsu avalehe erinevatele lehtedele (Menüü, Info,…) ja tagasi tulla
telefoniekraanile.

!

Option

Set

OK klahv : v³imaldab kinnitada programmeerimise v³i konfigureerimise käigus
tehtud erinevaid valikuid.
Vasakule-Paremale navigaator : v³imaldab minna ühelt lehelt teisele.
Üles-Alla navigaator v³imaldab ette näidata ühe lehekülje sisu.

Ühenduskoht k³rvaklappide, hands-free
seadme v³i k³lari ühendamiseks

menüü

juurdepääs lehele
'menüü'

Alcatel-Lucent IP Touch 4028

Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone & 4029 Digital Phone

Parooli muutmine

Ekraaniklahvid : ekraaniklahvile vajutamine aktiveerib vastava funktsiooni ekraanil.

Ekraani kalde reguleerimine

www.alcatel-Lucent.com

NOE-B

Teie k³neposti personaliseerimine
Telefoni personaliseerimise funktsioonidele pääseb juurde lehelt Menüü.

juurdepääs lehele
'menüü'
Kntrst

Ekraan

Kordusvalimise klahv : viimati valitud numbrile tagasihelistamiseks.
Programmeeritav klahv (Klahvid f1 ja f2)
Tuli süttib, kui klahviga seotud funktsioon on aktiveeritud.
Turvare½iimis on eelprogrammeeritud klahvid keelatud. F1 ja F2 on funktsiooniklahvid.
kontrasti suurendamine v³i vähendamine


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.

Set

SIP
menüü

Eesti

 Ekraan ja ekraaniklahvid
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K³ne siirdamine

Helistamine

SIP

Kataloogid

K³ne käigus abonendi teisele telefonile ümberlülitamine:

Oma telefoni numbri tuvastamine

NOEADGR040-010-IME

SIP
info

Teie telefoni number on toodud lehel 'Info'.

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

Suunam

teisele abonendile
helistamine

Abonendi valik nime järgi

NOEADGR020-040

Numbrivaliku teostatamine

SIP
c
ab

2

NOEADGR070-000

5

k³ne
vastuv³tmine

NOEADGR070-010

käed vabad

Dial by URI

3d

6

SIP

järgige ekraanile
kuvatud juhiseid

o
mn

6

¤Konvr

kasutage nime
esimesi tähti*

otsevalikuks
vestlus kolmekesi

ühenduse katkestamine
k³ikide abonentidega

Andmeedastus k³nesagedusel

o

mn

Numbrivaliku klahvide programmeerimine

SIP

Välisk³neks valige oma abonendi numbri ette väljahelistamise
kood

¤DTMF
Vello
kõneleb

K³ne vastuv³tt

SIP

vajutage k³neklahvi (programmeerimata)
v³i programmeeritavat klahvi (f1 v³i f2)*

vajutage klahvile, mis on seotud ikooniga
'sissetulev k³ne'

Kordusvalik

SIP
viimase numbri
kordusvalimine

k³ne käigus

aktiveerimiseks

teie valitud number on
hetkel h³ivatud

isiklik

abonendi otsimine
programmeeritud
numbrivaliku klahvide seast

Teie k³nede ümbersuunamine
Turvare½iimis on eelprogrammeeritud klahvid keelatud. Kasutage
nendele funktsioonidele juurdepääsuks MENÜÜ klahve.

vajutage klahvi, mis on seotud
programmeeritava suunamisega (otse,
s³numiteenused, mitte häirida, …)

vajutage klahvile 'suunamise
tühistamine v³i deaktiveerimine'

k³ne l³petamine

SIP

järgige ekraanile
kuvatud juhiseid

Tagasi saabudes tühistage k³ik ümbersuunamised

¤HeTag

SIP

kui vajalik, kinnitage
suunamise tühistamist

K³nepost
Teisele abonendile helistamine

ab

2

5

c

jkl

3

de

f

2.kõne

SIP

o

mn

6

PNC

otsevalikuks (ei ole
turvare½iimis
saadaval)
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K³neposti lugemine
c
ab

2

5

jkl

3

f

de

o

mn

6

valige
number

F

Selle klahvi vilkumine annab märku uuest hääl- v³i tekstis³numist.

Garantii
See dokument kirjeldab teenuseid, mida pakuvad Alcatel-Lucent OmniPCX Office v³i
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server süsteemiga ühendatud
Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone ja 4029 Digital Phone aparaadid.
Lisateavet lugege oma Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone (IP aparaat) v³i 4029
Digital Phone (digitaalaparaat) aparaadi kasutusjuhendist. V³tke ühendust oma
paigaldajaga.
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.
Antud versioonid ei ole lepingulised ja neis v³ib ette tulla muutusi Teie telefoni teatud
funktsioonid s³ltuvad süsteemi konfiguratsioonist ja tarkvara v³tme aktiveerimisest.

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.
Autori³igus © 2009 Alcatel-Lucent. K³ik ³igused kaitstud.

järgige ekraanile kuvatud
juhiseid

reaklahv

3GV19005DJACed01-0912
vajutage klahvi 'hääl-v³i tekstis³numite
järelevaatamine'

soovitud abonendi
valimine

EÜ riigid: meie, Alcatel-Lucent Enterprise, deklareerime, et Alcatel-Lucent IP Touch
4028 Phone ja 4029 Digital Phone tooted vastavad Euroopa Parlamendi ja N³ukogu
direktiivi 1999/5/CE p³hilistele n³uetele. Vastavusdeklaratsiooni originaaleksemplari
v³ib saada paigaldajalt.

K³ne käigus

K³ne käigus teisele abonendile helistamine:

SIP

Liisa

10:30

K³nede suunamine teisele numbrile / Teie postkast

H³ivatud numbrile tagasihelistamine

isiklik

23'

Vello
helistab

käed vabad

järgige ekraanile
kuvatud juhiseid

Helistamine programmeeritud numbrivaliku
klahvide abil

Saada DTMF

Teie telefon on turvare½iimis vaikimisi konfigureeritud koode
saatma k³nesagedusel.

k³ne
vastuv³tmine

isiklik

…

10:30

isiklik

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

valige oma abonendi number°

3

K³ne kahe abonendiga (konverents)
K³nelemisel ühe abonendiga viibib teine ootel.

ef

bc

jkl

2a

5

vajutage
programmeeritud
valikuklahvile

jkl

ef

3d

