 Display og displaytaster
Telephone

 Lampe

Telefonrør (mulighed for trådløst
telefonrør - Bluetooth® - kun AlcatelLucent IP Touch 4068 Phone)

•

Grønt lyssignal: indgående
samtale.
Orange blinklys: alarm.

Regulering af displayets
hældning

Hovedtelefon tilsluttet.

Planlagt møde.

Mute-funktion aktiveret.

Apparatet er låst.

 IP Touch Bluetooth® Wireless-apparat (Kun til Alcatel-Lucent IP Touch 4068
Phone-apparat)
Lampe
Blinker grønt : Normal
drift.
Lyser grønt: telefon
under opladning.

Displaytaster: Ved at trykke på en displaytast aktiveres den funktion, der er forbundet
hermed på displayet.

Knapperne Rør taget af/
Rør sat på og Lydstyrke/
Lydløs
Rør taget af/Rør sat på:
Tryk på denne knap for at
tage eller afslutte et opkald

Blinker orange: Lav batteriopladning eller telefon uden for
dækningsområde.
Lyser orange: Fejlfunktion.

Lydstyrke/Lydløs:
- Med små korte tryk kan du ændre telefonens lydniveau (3 niveauer)
Med et langt tryk kan du sætte modtageren på lydløs

 Navigation
OK-tast: anvendes til at godkende de valg og muligheder, der foreslås under programmeringen eller konfigureringen.
Venstre-højre-navigationstast: anvendes til at skifte mellem siderne.
Op-ned-navigationstast: anvendes til at rulle gennem en sides indhold.
Tilbage/Afslut: tasten anvendes til at gå et niveau tilbage (tryk kortvarigt) eller vende tilbage til startsiden (tryk langvarigt) ; under samtale anvendes tasten til at få adgang til de forskellige startsider (Menu, Info mv.) og vende tilbage til
telefonidisplayene.

Giv dit apparat et personligt præg
Indstillinger, som giver dit apparat et personligt præg, foretages via 'Menusiden'.

Ændr din personlige kode

 Startsider
Alcatel-Lucent IP Touch 4068

Alcatel-Lucent IP Touch 4038 / 4068 Phone & 4039 Digital Phone

•

Menuside : indeholder samtlige funktioner og applikationer, som er tilgængelige ved hjælp af de taster, der er
forbundet med teksterne.
Persoside : indeholder linjetaster og direkte opkaldstaster til programmering (Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand).
Infoside : indeholder oplysninger om telefonen og om funktionsstatus: navn, telefonnummer, antal
beskeder, viderestillingsstatus, påmindelse om møde mv

Indstil.

Muligheder

gå til 'menusiden'

eller

Tlf

Adgangskode

følg de instruktioner,
der vises på displayet

 Visning af opkald
Stik for tilslutning af hovedtelefon, håndfri funktion eller højttaler

Alfabetisk tastatur

Lås dit apparat/Lås op

Indgående samtale.

 Audio taster

følg de instruktioner, der vises
på displayet, når du indtaster
eller godkender din
personlige kode

Lås

Igangværende samtale.

Tast til afslutning: for at afslutte et opkald.
Håndfri funktion/Højttaler: for at foretage opkald eller besvare dem uden
at løfte røret.
• Konstant lysende ved håndfri funktion eller brug af
hovedtelefon (tryk kortvarigt).
• Blinken ved brug af højttaler (tryk langvarigt).
Tast til samtaleanlæg/Mute-funktion.
• Mens du er i samtale: tryk på denne tast, for at din
samtalepartner ikke længere kan høre dig.
• Apparat i standby: tryk på denne tast for at kunne besvare
opkald automatisk uden at skulle løfte røret (Ikke tilgængelig i
'sikker' tilstand).
For at øge eller sænke højttalerens, telefonrørets eller ringningens
styrke

Kald i venteposition*.

gå til 'menusiden'

Indstil ringning

gå til 'menusiden'
følg de instruktioner, der vises på displayet,
når du foretager indstilling af ringningen
(melodi, styrke, måde mv.)

Ringer

Informationstast: anvendes for at få oplysninger om funktioner på 'Menusiden' og for at
foretage programmering af taster, der er forbundet med 'Perso side'.
Meddelelsestast, som anvendes for at få adgang til de forskellige meddelelsestjenester (Ikke tilgængelig i 'sikker' tilstand)
Blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail eller en ny
tekstmeddelelse.

Indstil displayets kontrast (Alcatel-Lucent IP Touch
4038 Phone/4039 Digital Phone)
Indstil.

Tlf

Gentagetast : anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer.
Programmerbar tast (Tasterne f1 og f2)
Indikatoren lyser, når den funktion, der er forbundet med tasten, er aktiveret.
Forprogrammerede funktionstaster er deaktiveret i 'sikker' tilstand. F1- og F2-tasterne er
linjetaster.

gå til 'menusiden'
Skærm

og/eller

eller

forøg eller reducer kontrasten


For at undgå at beskadige telefonledningen skal du sørge for at
placere den korrekt i det dertil indrettede leje.

Tlf

Venstre-højre-navigationstast: anvendes til
at få vist opkald.

 Funktionstaster og programmerbare taster

Apparatet kan udbygges med en ekstra boks.
Herved forsynes apparatet med ekstra taster, som kan konfigureres til funktionstaster,
linjetaster, opkaldstaster mv.
For at anbringe etiketterne: Træk fjederen, der tjener til fastholdelse af tasteafdækningen, mod dig selv, og løft afdækningen.
Anbring etiketten under tasteblokken i den
hertil beregnede fordybning, og sæt afdækningen på plads.

!

SIP
Indstil.

Ved to samtidige opkald er det muligt at skifte fra
et opkald til et andet ved at trykke på de displaytaster, der er forbundet med de enkelte opkald.

 Udbygningsboks

www.alcatel-Lucent.com

NOE-DC

Dk

Indeholder flere linjer og sider med informationer om samtaler og om de funktioner, der er tilgængelige
ved anvendelse af de 10 taster, der er forbundet med displaylinjerne.
Ikon for viderestilling: Ved at trykke på den tast, der er forbundet med dette ikon,
bliver det muligt at programmere eller ændre viderestillingsfunktionen.

Dette symbol angiver de funktioner, der er adgang til i 'sikker' tilstand.
Afhængigt af hvordan firmaets telefonsystem er konfigureret, kan telefonsættet automatisk skifte til
'sikker' tilstand, hvis forbindelsen til systemet mistes, så tjenesten stadig kan bruges. Kontakt installatøren eller administratoren, hvis du har brug for yderligere oplysninger.
'Sikker' tilstand findes kun til 8 Extended Edition Series.

SIP
Kontrast

Dansk
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Omstil et opkald

Opkald
IP Touch Bluetooth® Wireless-apparat : Ikke tilgængelig i
'sikker' tilstand.

SIP

Apparatets nummer vises på 'Infosiden'.

NOEADGR020-040

Opkald af din samtalepartner efter dennes navn

Foretag et opkald

SIP

NOEADGR070-000

c
ab

eller

eller

2

og/eller

eller

5

NOEADGR070-010

løft røret

IP Touch Bluetooth® håndfri funktion programmeret kaldetast
Wireless-apparat
(Alcatel-Lucent IP Touch
4068 Phone)
Dial by URI

eller

5

3

jkl

3

3d

6

Tal samtidigt med to samtalepartnere (telefonmøde)

SIP

Du er i samtale med en samtalepartner og en anden er i venteposition.

følg de instruktioner,
der vises på displayet

f

de

¤Konference

o
mn

6

indtast de første
bogstaver i navnet

indtast
nummeret
direkte

tal samtidigt med 2
samtalepartnere
(telefonmøde)

afslut samtalen med
alle samtalepartnere

Programmér dine opkaldstaster

Send DTMF toner

ef

bc

jkl

2a

Telefonlister
Visse funktioner i dette afsnit afhænger af
telefonsystemet. Kontakt installatøren, eller se i den
relevante brugervejledning (*).

Transport

ring til en anden
samtalepartner

NOEADGR040-010-IME
Se din telefons nummer

SIP

For at stille din samtalepartner om til et andet apparat under en samtale

o

mn

SIP

Under en samtale kan du have brug for at sende DTMF toner, feks i tilfælde af en vokal
server, et automatisk omstillingsbord eller aflytning af en telefonsvarer på afstand.
Funktionen annulleres automatisk, når forbindelsen afbrydes.

indtast samtalepartnerens nr.

For at foretage et eksternt kald, indtast præfiks for bylinie
før du indtaster din samtalepartners nummer

Besvar et opkald

¤MF-kode

Send DTMF

eller

Paul
er i samtale

SIP

…

tryk på en opkaldsknap (ikke
programmeret) eller en knap, som kan
programmeres (f1 eller f2)

Opkald med programmerede opkaldstaster

under samtale

for at aktivere
Marianne

I 'sikker' tilstand er telefonen som standard konfigureret
til at sende koder med stemmefrekvens.
eller

eller

eller
Paul
kalder

løft røret

IP Touch Bluetooth® håndfri funktion
Wireless-apparat
(Alcatel-Lucent IP Touch
4068 Phone)

tryk på den tast, der er forbundet
med ikonet 'indgående samtale'

Genopkald

SIP
genopkald til seneste
nummer

søg din samtalepartner
blandt de programmerede
opkaldstaster

Viderestil opkald
Forprogrammerede funktionstaster er deaktiveret i
'sikker' tilstand. Brug MENU-taster til at få adgang til disse
funktioner.

Viderestil dine opkald til et andet nummer / Din voicemailboks
SIP
tryk på den tast, der er forbundet med
viderestillingsfunktionen
(programmeres: direkte viderestilling,
voice mail, vil ikke forstyrres mv.)

følg de instruktioner,
der vises på displayet

Annullér alle viderestillinger, når du kommer tilbage
¤Genkald

tryk på den tast, der er forbundet
med 'annullering eller deaktivering
af viderestillingen'

læg på

Under samtale

2

5

c

jkl

3

de

f

o
mn

eller

Nytopkald

6

indtast nummeret
direkte (ikke
tilgængelig i 'sikker'
tilstand)

PNC

bekræft om nødvendigt
annullering af
viderestillingen

SIP
Se om der er meddelelser i voice mail

For at foretage et opkald til en anden samtalepartner under samtalen.
ab

SIP

Voice mail

Ring til en anden samtalepartner

à3GV19006AVAC010912êñíä

c
ab

2

5

jkl

3

f

de

o
mn

6

indtast
nummer

eller

F

Blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail eller en ny
tekstmeddelelse.
følg de instruktioner, der
vises på displayet

linjetast
tryk på den tast, der er forbundet med
'aflytning af meddelelser i voice mail
eller visning af tekstmeddelelser'

kald den samtalepartner, du
ønsker

Garanti og klausuler

Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget
din samtalepartner er
optaget

følg de instruktioner,
der vises på displayet

eller

Dette dokument beskriver de serviceydelser, der udbydes af Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone og IP
Touch 4038/4068 Phone apparater (som kan være udstyret med et Bluetooth® telefonrør), som er
tilsluttet et Alcatel-Lucent OmniPCX Office- eller Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication
Server-system.
Hvis du vil vide mere, skal du se i brugsvejledningen for dit Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phoneapparat (IP-apparat) eller Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone-apparat (digitalt apparat). Kontakt
installatøren.
Bemærk: Undgå at bringe telefonapparatet i kontakt med vand. Der kan dog ved rengøring af apparatet
anvendes en fugtig blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone osv.), da de kan
beskadige apparatets plasticoverflader. Påfør aldrig rengøringsmidler ved forstøvning.
Hovedtelefonen og telefonrørets mikrofonområde kan tiltrække metalgenstande, der kan skade hørelsen.
Tekstens angivelser er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres Nogle af apparatets funktioner vil
være afhængige af systemets konfigurering og aktivering af en softwarenøgle.
EU-lande: Vi, Alcatel-Lucent Enterprise, erklærer hermed, at Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone og
IP Touch 4038/4068 Phone produkterne (som kan være udstyret med et Bluetooth® telefonrør) opfylder
de væsentligste krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF.
Der kan via installatøren rekvireres en kopi af originalen af denne overensstemmelseserklæring.
Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset
Dette apparat benytter et radiofrekvensområde, hvis anvendelse ikke er harmoniseret i henhold til alle
EU-standarder. Frekvensområdet kan deles af andre applikationer, og brug heraf er underlagt de to
nedenstående betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens. (2) Dette apparat skal
acceptere al interferens, som modtages, inklusive interferens, der kan medføre en ikke-tilsigtet drift.
Dette apparat opfylder FCC-bestemmelserne (Federal Communications Commission), indeholdt i klasse
B, afsnit 15, eller standard CISPR 22. Apparatet er designet og fremstillet, således at det overholder
emissionsudslipsgrænseværdierne for SAR-radiofrekvenser (Specific Absorption Rate), som fastlagt i de
forskellige relevante lande.
Den målte SAR-værdi (hoved) er under 0,0025 Wkg (den maksimalt tilladte totalværdi er
1,6 Wkg).
Disse produkter skal afleveres på genbrugsstation efter endt levetid.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent og Alcatel-Lucent-logoet er varemærker tilhørende
Alcatel-Lucent. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Oplysningerne i
dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alcatel-Lucent påtager sig ikke
noget ansvar for fejl i dokumentet.
Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Alle rettigheder forbeholdes
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