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Vsebuje veè vrstic in strani s podatki o komunikacijah in funkcijah, dostopnih prek desetih tipk,
povezanih z vrsticami na zaslonu.
Ikona za preusmerjanje: s pritiskom tipke, povezane s to ikono, lahko programirate
ali spremenite funkcijo preusmeritve.

Telephone

Sl

Telefonski aparat

 LED
•
•

Utripajoèa zelena: dohodni
klic.
Oran½na utripa: alarm.

Programirano sreèanje.

Vklopljen tihi naèin.

Zaklenjen prikljuèek.

Funkcije za prilagajanje prikljuèka so dostopne na strani 'Meny'.

Spreminjanje osebnega gesla
Telef.

meny

Telef.

Tipka OK: med programiranjem ali namešèanjem omogoèa potrditev razliènih izbir
in mo½nosti.
Navigacija levo-desno: omogoèa pomikanje z ene strani na drugo.
Navigacija gor-dol: omogoèa pregled vsebine strani.

'Meny' stran : vsebuje celoto funkcij in aplikacij,
dostopnih prek tipk, povezanih z oznakami.
'Pers' stran : vsebuje linijske in neposredne klicne
tipke, ki jih je mogoèe programirati (Ni na voljo v
varnem naèinu).
'Info' strani : vsebuje podatke o telefonu in stanju funkcij: ime, telefonska številka, število sporoèil,
stanje preusmeritve, opomnik na sreèanje itd.

Èrkovna tipkovnica

dostop do strani
'meny'

Telef.

Zvonenje

V primeru dveh soèasnih klicev je s povezanima
zaslonskima tipkama mogoèe preklapljati med
obema klicema.

Navigacija levo-desno: omogoèa pregled
klicev.

SIP
meny
Telefon

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

Nastavitev kontrasta zaslona
Telef.

meny

 Funkcijske tipke in tipke, ki jih je mogoèe programirati
Informacijska tipka: za dostop do podatkov o funkcijah menija in za programiranje tipk
'pers' strani.
Tipka Sporoèila za dostop do razliènih sporoèilnih storitev (Ni na voljo v varnem
naèinu. )
Èe tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporoèilo.

Vaš telefonski aparat je lahko opremljen z
dodatnim ohišjem. To ponuja dodatne tipke,
ki jih je mogoèe nastaviti kot funkcijske tipke,
linijske tipke, klicne tipke ipd.;
Namestitev nalepk: jezièek pokrovèka
tipk potegnite proti sebi in dvignite
pokrovèek. Namestite nalepko v temu
namenjen prostorèek pod skupino tipk in
ponovno namestite pokrovèek.

dostop do strani
'meny'
Kntrst

Zaslon

Tipka 'Ponovi' : za ponovno klicanje zadnje klicane številke.
Tipka, ki jo je mogoèe programirati (Tipki f1 in f2)
Nadzorna luèka sveti, ko je vklopljena s tipko povezana funkcija.
V varnem naèinu so vnaprej nastavljene funkcijske tipke onemogoèene. Tipki F in F2 sta
linijski tipki.
poveèanje ali zmanjšanje kontrasta


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

skladno z navodili na zaslonu
vnesite geslo ali ga potrdite

dostop do strani
'meny'

Klic na èakanju.

 Dodatno ohišje

!

Kljuc.

meny

meny

Komunikacija v teku.

Tipka za prekinitev zveze: za konèanje klica.

Za poveèanje ali zmanjšanje glasnosti zvoènika, aparata ali zvonjenja

Zaklepanje / Odklepanje telefonskega prikljuèka

meny

 Avdio tipke

Tipke Prostoroèno/Zvoènik: klicanje ali odgovor brez dviga slušalke.
• 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).

Geslo

Nastavitev zvonjenja

 Predstavitev klicev
Dohodni klic.

Prikljuèek za slušalke, opremo za prostoroèno
telefoniranje ali za zvoènik

Mozn.

sledite navodilom na
zaslonu

Tipka Nazaj/Izhod: za vrnitev na višjo raven (kratek pritisk) ali vrnitev na
sprejemno stran (dolg pritisk) ; med klicem omogoèa dostop do razliènih sprejemnih
strani (Meny, Info ipd.) in vrnitev na zaslone za telefoniranje.

 Sprejemne strani

meny

dostop do strani
'meny'

 Navigacija

Alcatel-Lucent IP Touch 4028

Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone & 4029 Digital Phone

Prikljuèena slušalka.

Zaslonske tipke: s pritiskom zaslonske tipke vklopite z njo povezano funkcijo na
zaslonu.

Nastavljanje nagiba zaslona

www.alcatel-Lucent.com

NOE-B

Prilagoditev telefona vašim potrebam

Slovensko

 Zaslon in zaslonske tipke

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
meny
Telef.

3gv19005dyac.fm Page 3 Lundi, 23. mars 2009 2:30 14

Preusmeritev klica

Telefoniranje

SIP

Imeniki

Sogovornika lahko preve½ete na drugo številko:

Številka vašega telefona

NOEADGR040-010-IME

SIP
info

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 (*).

Predaj

klic drugega naroènika

Številka prikljuèka je prikazana na strani 'Info'.

NOEADGR020-040

Klicanje
bc

3d

jkl

6

2a

NOEADGR070-000

5

odgovorite
na klic

NOEADGR070-010

Klicanje po imenu

SIP

prostoroèno
telefoniranje

programirana
tipka za klic

Konferenca treh naroènikov

SIP

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

ef

sledite navodilom na
zaslonu

o

mn

¤Konf

vnos prvih dveh èrk
iskanega imena*

neposredno
izbiranje
številke

konferenca treh naroènikov

prekinitev vseh zvez

Programiranje klicnih tipk
Dial by URI

c
ab

2

5

3

f

Preklop na tonsko izbiranje

de

o

mn

jkl

6

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

zavrtite številko klicanega
uporabnika

3

¤DTMF
Janja
v zvezi

Uporabite klicno številko dr½ave, èe klièete v tujino

SIP

pritisnite tipko za klic (ne-programirano) ali
programabilna tipka (f1 ali f2)*

vklop

Klicanje prek programiranih klicnih tipk

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

odgovorite na
klic

prostoroèno
telefoniranje

Zavrnitev klicev

pritisnite tipko, povezano z ikono 'dohodni
klic'

Ponovni klic

med programiranimi klicnimi
tipkami poišèite sogovornika

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

Preusmeritev vseh klicev na drugo številko/
Vaš nabiralnik
pritisnite s preusmeritvami povezano
tipko, ki jo ½elite programirati (takoj,
sporoèila, ne moti itd.;)

Garancija

SIP
sledite navodilom na
zaslonu

Ob zasedenem prikljuèku zahtevaj povratni klic
Ob vrnitvi - preklic vseh preusmeritev

SIP

¤PvrKl

pritisnite tipko, povezano z ikono
'razveljavitev ali onemogoèenje
preusmeritve'

prekini

Med zvezo

po potrebi potrdite
razveljavitev
preusmeritve

Klic drugega naroènika

SIP

Po vrnitvi preglejte govorni predal
Èe tipka utripa, ste prejeli novo glasovno ali besedilno sporoèilo.

bc

3d

5

jkl

6

ef

Novklic

o

mn

PNC

neposredno izbiranje
številke (ni na voljo v
varnem naèinu)
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5

ef

bc

3d

jkl

6

2a

o
mn

izberite
klicno
številko

F
sledite navodilom na zaslonu
tipka za linijo
pritisnite tipko, povezano z ikono
'pregled glasovnih ali besedilnih
sporoèil'

Ta dokument opisuje storitve, ki jih ponujajo telefoni Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone
in 4029 Digital Phone, prikljuèeni na sistem Alcatel-Lucent OmniPCX Office ali AlcatelLucent OmniPCX Enterprise communication Server.
Èe ½elite veè informacij, si oglejte navodila za uporabnike za Alcatel-Lucent IP Touch 4028
Phone (telefon IP) ali 4029 Digital Phone (digitalni telefon). Obrnite se na osebo za
namešèanje.
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 4028 Phone in 4029 Digital Phone ustrezajo bistvenim zahtevam Direktive 1999/5/
ES Evropskega parlamenta in Sveta. Kopijo izvirnika te izjave o skladnosti lahko dobite pri
svojem instalaterju.

Telefonski predal

Med zvezo lahko poklièete drugo številko:
2a

klic izbranega naroènika

SIP
ponovno klicanje zadnje
klicane številke

sogovornikov prikljuèek je
zaseden

pers
Janja

10:30

pers
Janja
klice

sledite navodilom na
zaslonu

23'

med zvezo

Dvignite slušalko

10:30

pers

Poslji DTMF

pers

…

SIP

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.
Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Vse pravice pridr½ane.
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