 Displej a tlaèidlá displeja
Telephone

•
•

Blikajúca zelená kontrolka
prichádzajúci hovor.
Blikajúca oran½ová: alarm.

Nastavenie sklonu displeja

Zapojené slúchadlá.

Naprogramované stretnutie.

Aktivovaný tichý re½im.

Prístroj zablokovaný.

Tlaèidlá displeja: stlaèením tlaèidla na displeji sa aktivuje príslušná funkcia.

 Navigácia
Tlaèidlo Ok: umo½òuje potvrdi² rozlièné vo¾by a nastavenia ponúknuté pri
programovaní alebo konfigurácii.
Šípka z¾ava doprava: umo½òuje prechádza² z jednej stránky na druhú.
Šípka zhora nadol: umo½òuje zobrazenie obsahu stránky.
Tlaèidlo Spä²/ Koniec: krok o úroveò vyššie (krátke stlaèenie) alebo návrat na
hlavnú stránku (dlhé stlaèenie) ; poèas hovoru, umo½òuje prístup k rôznym stránkam
(ponuka, info, …) a návrat na stránky telefónnych slu½ieb.

 Hlavné stránky
Alcatel-Lucent IP Touch 4068

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

 Dióda LED

Telefónne slúchadlo (mo½nos²
bezdrôtového slúchadla - Bluetooth®
- len pri zariadení Alcatel-Lucent IP
Touch 4068 Phone)

Stránka 'ponuka': obahuje všetky funkcie a aplikácie
prístupné cez tlaèidlá priradené oznaèeniam.
Stránka 'osob': obsahuje tlaèidlá linky a
programovate¾né tlaèidlá rýchlej vo¾by (Nie je to
dostupné v bezpeènom re½ime).
Stránka 'info': obsahuje informácie o telefóne a stave funkcií: meno, èíslo telefónu, poèet správ, stav
presmerovania, pripomienky stretnutí, …

 Bezdrôtové slúchadlo IP Touch Bluetooth® (K dispozícii len pri súprave
Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone)
Dióda LED
Bliká na zeleno: be½ná
prevádzka.
Svieti na zeleno:
nabíjanie slúchadla
(dióda LED zhasne, keï
sa slúchadlo úplne
nabije).

Tlaèidlá Zlo½i²/
Zodvihnú² a Hlasitos²/
Stlmi²
Zlo½i²/Zodvihnú²:
stlaèením tohto tlaèidla
prijmete alebo ukonèíte
hovor.

Bliká na oran½ovo: Slabá
kapacita batérie alebo sa slúchadlo
nachádza mimo oblasti pokrytia
signálom.
Svieti na oran½ovo: porucha.

Hlasitos²/Stlmi²:
- krátkym stláèaním zmeníte úroveò hlasitosti
slúchadla (3 úrovne).
stlaèením a podr½aním zabezpeèíte, ½e vás u½ druhý
úèastník hovoru poèu² nebude.

Osobné nastavenie prístroja
Funkcie vlastného nastavenia telefónu sú prístupné zo stránky 'ponuka'.

Zmena hesla

ponuka
Nastavenia

ponuka

Volby

prístup na stránku
'ponuka“

 Prezentácia hovorov

Telef.

Heslo

postupujte pod¾a
pokynov na displeji

Prichádzajúci hovor.

Konektor pre slúchadlá, zariadenie 'vo¾né
ruky“ alebo reprouktor

Abecedná klávesnica

 Tlaèidlá zvuku

Zamknutie/ Odomknutie telefónu

Uskutoèòuje sa hovor.

Tlaèidlo ukonèenia hovoru: ukonèenie hovoru.
Tlaèidlá 'vo¾né ruky“/reproduktor: na uskutoènenie volania alebo prijatie
hovoru bez zdvihnutia slúchadla.
• Permanentné vysvietenie pri práci v re½ime 'vo¾né ruky“ alebo
so slúchadlami (krátke stlaèenie).
• Blikanie pri pou½ití reprodktora (dlhé stlaèenie).
Tlaèidlo Domáci telefón/ Tajné
• Prebieha hovor: stlaète toto tlaèidlo, aby vás druhý úèastník
hovoru u½ nepoèul.
• Prístroj v neèinnosti: stlaèenie tohto tlaèidla aktivuje funkciu
automatického prijímania hovoru bez zodvihnutia slúchadla
(Nie je to dostupné v bezpeènom re½ime).
Na zvýšenie alebo zní½enie hlasitosti reproduktora, slúchadla alebo
zvonenia

ponuka

Pridr½aný hovor *.

Šípka z¾ava doprava: umo½òuje prezeranie
hovorov.

 Tlaèidlá funkcií a programovate¾né tlaèidlá
Tlaèidlo Informácie: umo½òuje získa² informácie o stránke 'ponuka“ a naprogramova²
tlaèidlá stránky 'osob“.
Tlaèidlo Odkazová schránka umo½òuje prístup k rôznym slu½bám odkazovej
schránky (Nie je to dostupné v bezpeènom re½ime)
Blikanie tohto tlaèidla oznamuje, ½e bola prijatá nová hlasová alebo textová správa.
Tlaèidlo 'Redial“: umo½òuje zavola² naposledy zadané èíslo.
Programovate¾né tlaèidlo (Tlaèidlá f1 a f2)
Kontrolka svieti, ak je aktivovaná príslušná funkcia.
V bezpeènom re½ime sú vypnuté vopred naprogramované funkèné tlaèidlá. Klávesy F1 a F2
sú klávesy liniek.


Dajte pozor na správne umiestnenie kábla v urèenom priestore,
aby ste predišli náhodnému poškodeniu konektora na
pripojenie telefónnej linky.

pod¾a pokynov na displeji
zadajte alebo potvrïte heslo

Nastavi² zvonenie
V prípade dvoch simultánnych hovorov je mo½né
prepína² z jedného hovoru na druhý pomocou
tlaèidiel na dipleji priradených príslušným
hovorom.

Telefónny prístroj mô½e by² vybavený
doplnkovými tlaèidlami. K dispozícii sú
doplnkové tlaèidlá programovate¾né na
tlaèidlá funkcií, tlaèidlá linky, tlaèidlá rýchlej
vo¾by …
Umiestnenie štítkov
programovate¾ných tlaèidiel: potiahnite
jazýèek krytu tlaèidiel k sebe a zodvihnite
kryt Vlo½te štítok do príslušnej drá½ky pod
blok tlaèidiel a kryt opä² zalo½te.

!

Uzamk

ponuka

prístup na stránku
'ponuka“

 Doplnkové tlaèidlá

www.alcatel-Lucent.com

NOE-DC

Sk

Obsahuje nieko¾ko riadkov a strán s informáciami o hovoroch a funkciách, ktoré sú prístupné cez
príslušné tlaèidlá v riadkoch displeja.
Ikona Presmerovanie: stlaèenie tlaèidla priradeného tejto funkcii umo½òuje
naprogramova² alebo meni² funkciu Presmerovanie.

Tento symbol oznaèuje funkcie, ktoré sú prístupné iba v bezpeènom re½ime.
Pod¾a konfigurácie telefónneho systému vašej spoloènosti sa mô½e telefón automaticky prepnú² do
bezpeèného re½imu v prípade straty spojenia so systémom, aby zostala zachovaná èinnos². Viac
informácií získate od inštalatéra alebo správcu.
Bezpeèný re½im je k dispozícii iba pre modely sérií 8 Extended Edition.

ponuka

SIP
ponuka

Nastavenia

Telef.

prístup na stránku
'ponuka“
Zvonenie

pod¾a pokynov na displeji nastavte
zvonenie (melódiu, hlasitos², re½im, … )

Upravi² kontrast displeja (Alcatel-Lucent IP Touch
4038 Phone/4039 Digital Phone)
ponuka

Nastavenia

Telef.

prístup na stránku
'ponuka“
Displ

zosilni² alebo stlmi² jas displeja

ponuka
SIP
Kontr

Slovenský

3gv19006skaced01.fm Page 2 Lundi, 23. mars 2009 2:16 14

3gv19006skaced01.fm Page 3 Lundi, 23. mars 2009 2:16 14

Prepojenie hovoru

Telefonovanie
Bezdrôtové slúchadlo IP Touch Bluetooth® : Nie je to
dostupné v bezpeènom re½ime.

NOEADGR060-000

Niektoré funkcie v tejto èasti závisia od vášho telefónneho
systému. Kontaktujte inštalatéra alebo správcu a
po½iadajte o správny návod na obsluhu (*).

SIP
info

Volanie úèastníka pod¾a mena

Èíslo vášho telefónu sa zobrazí na stránke 'Info“.

NOEADGR040-040

Uskutoènenie hovoru

Rozhovor s dvoma úèastníkmi (konferencia)

SIP
bc

3d

jkl

6

2a

5

prijatie
hovoru

NOEADGR010-056

Bezdrôtové slúchadlo IP
Touch Bluetooth® (AlcatelLucent IP Touch 4068 Phone)
Dial by URI

bc

2a

5

jkl

vo¾né ruky

naprogramované tlaèidlo
priameho volania

¤Konf

zadajte prvé písmená
mena*

ayn andan üç kiºi ile
konuºmak(konferans)

ukonèenie všetkých
hovorov

Programovanie tlaèidiel rýchlej vo¾by

Vysielanie v tónovej vo¾be

ef

3d

o

mn

SIP

¤KódMF
Pavol
Hovor

NOEADGR010-010
Prijatie hovoru

SIP

Pavol
vola

prijatie
hovoru

NOEADGR020-050

Bezdrôtové slúchadlo IP
Touch Bluetooth®
(Alcatel-Lucent IP
Touch 4068 Phone)

vo¾né ruky

stlaète tlaèidlo priradené ikone
'prichádzajúci hovor“

Spätné volanie

Volanie cez naprogramované tlaèidlá rýchlej vo¾by

23'

poèas hovoru

AADGR050-000

Po½iadavka na spätné zavolanie v prípade, ½e je volané èíslo
obsadené
SIP

NOEADGR030-020
volané èíslo je obsadené

vyh¾adajte volané èíslo medzi
naprogramovanými
tlaèidlami rýchlej vo¾by

V bezpeènom re½ime sú vypnuté vopred naprogramované
funkèné tlaèidlá. Ak chcete pou½i² tieto funkcie, pou½ite tlaèidlá
MENU (PONUKA).

stláèajte programovate¾né tlaèidlo
presmerovania (okam½ité
presmerovanie, odkazová schránka,
nevyrušova², …)

NOEADGR030-050

stlaète tlaèidlo priradené ikone
'zrušenie alebo deaktivácia
presmerovania“

ukonèi² hovor

SIP

postupujte pod¾a
pokynov na displeji

SIP

v prípade potreby
potvrïte zrušenie
presmerovania

Poèas hovoru
Hlasová pošta

NOEADGR030-060
Volanie iného úèastníka

SIP
Kontrola hlasovej pošty

Na volanie druhého úèastníka poèas hovoru.

NOEADGR030-010

Blikanie tohto tlaèidla oznamuje, ½e bola prijatá nová hlasová alebo textová správa.
c
ab

2

5

AADGR040-000

jkl

3

f
de

Nov hov.

o
mn

6

priame vytáèanie (nie
je to dostupné v
bezpeènom re½ime)

NOEADGR050-030

PNC

NOEADGR050-020

AADGR020-000

NOEADGR020-030-IME

NOEADGR040-010-IME

2

5

jkl

3

f
de
o
mn

6

vytáèanie

F

postupujte pod¾a pokynov
na displeji

tlaèidlo linky
stlaète tlaèidlo priradené ikone 'kontrola
prijatých hlasových alebo textových
správ“

à3GV19006SKAC010912ùëêä

volanie úèastníka pod¾a
vášho výberu

Záruka
V tomto dokumente sú opísané slu½by, ktoré poskytujú súpravy Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone a IP
Touch 4038/4068 Phone (mô½u ma² handset Bluetooth®) pripojené k systémom Alcatel-Lucent
OmniPCX Office alebo Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise communication Server.
Ïalšie informácie nájdete v pou½ívate¾skej príruèke k súpravám Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068
Phone (súprava IP) alebo 4039 Digital Phone (digitálna súprava). Kontaktujte svojho inštalátora.
Upozornenie: Telefónny prístroj nesmie prís² do kontaktu s vodou. Prístroj však mô½ete oèisti² jemne
navlhèeným kúskom mäkkej látky. Nikdy nepou½ívajte rozpúš²adlá, ktoré by mohli poškodi² plastový
povrch prístroja. Na prístroj nikdy nestriekajte sprejové èistiace prostriedky.
Oblas² reproduktoru a mikrofónu slúchadla mô½e pri²ahova² kovové predmety, ktoré mô½u poškodi²
sluchové orgány.
Oznaèenia nie sú zmluvne dohodnuté a mô½u by² upravené. Niektoré funkcie telefónu závisia od
konfigurácie systému a aktivácie softvérového k¾úèa.
Krajiny EÚ: my, spoloènos² Alcatel-Lucent Enterprise, vyhlasujeme, ½e produkty Alcatel-Lucent 4039
Digital Phone a IP Touch 4038/4068 Phone mô½u by² vybavené slúchadlom Bluetooth®) spåòajú základné
po½iadavky Smernice 1999/5/CE Európskeho parlamentu a Rady.
Kópiu originálu tohto vyhlásenia o zhode mô½ete získa² od vášho dodávate¾a.
Alcatel-Lucent IP Touch 4068 Phone IP Touch & IP Touch Bluetooth® wireless handset
Toto zariadenie vyu½íva rádiofrekvenèné spektrum, ktorého pou½ívanie nie je zosúladené vo všetkých
krajinách EÚ. Frekvenèné spektrum mô½e by² zdie¾ané s inými aplikáciami a jeho prevádzka je
podmienená týmito dvomi podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobova² škodlivé rušenie a (2)
musí prijíma² akéko¾vek rušenie vrátane rušenia, ktoré mô½e spôsobova² ne½iaducu prevádzku. Toto
zariadenie spåòa predpisy Triedy B èasti 15 komisie FCC (Federálnej komisie pre komunikáciu) alebo
normu CISPR 22. Zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekraèovalo limity rádiofrekvenènej
energie v jednotkách SAR (špecifický stupeò absorpcie) stanovené príslušnými krajinami.
Nameraná hodnota SAR (v oblasti hlavy) je ni½šia ako 0,0025 W/kg (maximálny všeobecne prijate¾ný limit
je 1,6 W/kg).
Zber týchto produktov na konci ich ½ivotnosti sa musí vykona² selektívne.
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent a logo Alcatel-Lucent sú obchodnými známkami
spoloènosti Alcatel-Lucent. Všetky ostatné obchodné známky sú vlastníctvom ich
príslušných majite¾ov. Uvedené informácie sa mô½u zmeni² bez predchádzajúceho
upozornenia. Spoloènos² Alcatel-Lucent nepreberá ½iadnu zodpovednos² za ne resnosti
uvedené v tomto dokumente.
Copyright © 2009 Alcatel-Lucent. Všetky práva vyhradené.
3GV19006SKACed01-0912

NOEADGR050-040

AADGR030-000

c
ab

osob.

Presmerovanie vašich volaní.

Zrušenie všetkých presmerovaní po návrate

¤Spätn hovor

Katarina

10:30

Presmerovanie hovorov na iné èíslo / Vaša schránka

opätovné volanie
posledného èísla

osob.

na aktivovanie

SIP

NOEADGR020-060

postupujte pod¾a
pokynov na displeji

stlaète tlaèidlo hovoru (nenaprogramované)
alebo programovate¾né tlaèidlá
(f1 alebo f2)*

Poslat DTMF

Telefón v bezpeènom re½ime je predvolene nakonfigurovaný na
posielanie kódov na hlasovej frekvencii.

NOEADGR020-010

osob.

…

10:30

osob.

Poèas hovoru musíte niekedy vysiela² kódy v tónovej vo¾be, napríklad v rámci hlasového
servera, automatickej ústredne alebo záznamníka obsluhovaného na dia¾ku. Funkcia sa
automaticky zruší s ukonèením hovoru.

6

Pre externé volanie vo¾te prístupové èíslo pred èíslom
volaného úèastníka

NOEADGR020-020

postupujte pod¾a
pokynov na displeji

ef

o
mn

priame
vytáèanie

vo¾te èíslo úèastníka

3

SIP

Poèas hovoru s jedným úèastníkom je druhý úèastník pridr½aný.

NOEADGR040-050

NOEADGR010-055

Zoznamy

Prepoj

volanie iného úèastníka

Zobrazenie vášho telefónneho èísla

AADGR010-000

SIP

Prepojenie úèastníka poèas hovoru na iné èíslo

