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ÖNEMLİ BİLGİLER
GÜVENLİK TALİMATLARI

1. ALCATEL-LUCENT 8115 AUDİOFFİCE CİHAZINIZI KEŞFEDİN



KUTU İÇERİĞİ
ALCATEL-LUCENT 8115 AUDİOFFİCE CİHAZINIZ

2. KURULUM



CİHAZLARINIZI BAĞLAYIN
USB AHİZE BAĞLAMA (OPSİYONEL)

3. KULLANIM







ALCATEL-LUCENT MASAÜSTÜ TELEFONU’NDAN JAK MODUNDA ARAMA VEYA ÇAĞRI ALMA
SES AYARI
SESSİZ MODUNU AKTİF HALE GETİRME VE İPTAL ETME
HOPARLÖRÜ AKTİF HALE GETİRME VE İPTAL ETME
OPSİYONEL USB AHİZE
ALCATEL-LUCENT 8115 AUDİOFFİCE CİHAZININ GÜNCELLENMESİ

4. TEKNİK VERİLER





ALCATEL-LUCENT MASAÜSTÜ TELEFONLARINA UYUMLULUK
BAĞLANABİLİRLİK
TEKNİK ÖZELLİKLER
BUTONLAR
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AUDİOFFİCE İSTEĞE BAĞLI USB AHİZESİNİN KURULUMU
AUDİOFFİCE İSTEĞE BAĞLI USB AHİZENİN KULLANIMI

8. GÜVENLİK VE YÖNETMELİK TALİMATLARÝ





AVRUPA BİRLİĞİ KURALLARINA UYGUNLUK BEYANI
U.S. FEDERAL COMMUNİCATİONS COMMİSSİON (FCC) KURALLARINA UYGUNLUK BEYANI
ÇEVRE
YASAL AÇIKLAMA
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Önemli Bilgiler

Güvenlik Talimatları
Gereken Güç Kaynağı
Bu cihaz 100-240V gerilimli bir şebekeden beslenir.
Uyarı

Cihazın ana ünitesini veya şarj aletini açmayınız.

Lütfen ürünün sıvı ile temas etmeyeceğinden emin olunuz.
Cihazı aşırı duman, toz, mekanik titreşim veya darbelere maruz bırakmayınız.

Sadece cihazla verilen kablo, adaptör ve bataryaları kullanınız.

Cihazı ulaşılabilir bir elektrik prizine yakın olarak yerleştiriniz.

Cihazı aşırı ısıya maruz bırakmayınız, direkt güneş ışığı altına veya ısıtıcı cihazların yanına koymak gibi.

Cihazı patlama riski olan yerlerde kullanmayınız.
Çalışma ve depolama sıcaklığı
Cihazı, sıcaklığı daima 0 ilâ 40ºC (32 ilâ 104ºF) olan bir odada kullanınız.
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1. Alcatel-Lucent 8115 Audioffice cihazınızı keşfedin
Kutu içeriği

Alcatel-Lucent 8115 Audioffice ana
ünite

AC adaptör

Jak 3.5 mm kablo
A tipi - B tipi USB kablo

Alcatel-Lucent 8115 Audioffice cihazınız
Sessiz
Sesi ayarla.
Bir çağrıyı al ve
sonlandır.

Paris’te Invoxia tarafından tasarlanıp
üretilmiştir.
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2. Kurulum
Alcatel-Lucent 8115 Audioffice’i elektrik şebekenizin prizine yakın olarak yerleştirin.
Cihaz kurulurken ses kalitesinden en iyi şekilde istifade etmek için cihazdan 20cm mesafeye (duvarlar veya ağır
ve büyük kütleler gibi) herhangi bir cisim yerleştirmekten kaçınılmalıdır.
1.

Ana ünitenin arkasındaki girişe güç adaptörünün bir ucunu ve duvardaki prize diğer ucunu bağlayın.

2.

Ana ünitenin arkasındaki On/Off butonuna basın.

AÇIK

KAPALI

Cihazlarınızı bağlayın
USB slave port; 8115’in sesini almak amacıyla, bilgisayarınıza bağlamak için bulunmaktadır. İki USB master
portları, akıllı telefonlar ve tabletler gibi diğer cihazları bağlayıp şarj etmek için konulmuştur.
3.5 mm jak, Alcatel-Lucent IP masaüstü telefonunuzu bağlamanızı sağlar.

USB ahize bağlama (Opsiyonel)
USB ahize (opsiyoneldir), ana ünitenin arkasında mevcut iki USB master porttan birine bağlanabilir.
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3. Kullanım
Alcatel-Lucent 8115 Audioffice’i Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonunuz için veya cep telefonunuz üzerindeki
Alcatel-Lucent Softphone yazılımı için bir konferans modülü olarak kullanabilirsiniz.

Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonu’ndan jak modunda arama veya çağrı alma
Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonuna jak bağlantısında, kullanıcı, konferans yapmak için “External Handsfree”
şeklinde jak arayüzünü ayarlaması gerekir.
Jak takılı durumdayken, Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonunuzdan arama yapın ve konferans cihazı olarak
kullanmak için Alcatel-Lucent 8115 Audioffice üzerindeki ses butonuna basın.
Çağrıyı masaüstü telefon üzerinden sonlandırın.
Audioffice Mute(Sessiz) tuşu ile veya Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonu Mute(Sessiz) tuşu ile çağrı sessize
alınabilir.

Ses ayarı
Mikrofonlardan gelen ses seviyesini düzenlemek için ses butonunu çevirin.

Sessiz modunu aktif hale getirme ve iptal etme
Alcatel-Lucent masa üstü telefonunuz üzerindeki Mute(Sesssiz) ikonuna veya doğruca Alcatel-Lucent 8115
Audioffice ikonuna hafifçe vurun.

Hoparlörü aktif hale getirme ve iptal etme
Hoparlör modunda bir çağrı kabul etmek veya konuşurken bu moda geçiş yapmak için, ana ünite üzerindeki ses
butonuna basın.

Opsiyonel USB ahize
Akıllı tutucusu ile gönderilen bir opsiyonel USB ahize siparişi verebilirsiniz.
Opsiyonel USB ahize, özel konuşmalarda net bir ses avantajından istifade etmenizi sağlar ve sizi mobil
yayınlarda kullanılan dalgalardan uzak tutarak büyük bir dinleme rahatlığı sağlar.
Bir çağrıyı cevaplamak için ahizeyi alın veya ses butonuna basın.
Bir çağrıyı sonlandırmak için, ahizeyi akıllı tutucu üzerine koyun veya ahizesiz konuşurken (handsfree) ses
butonuna basın.
Ahize ile konuşma durumundan ahizesiz (handsfree) durumuna geçiş yapabilirsiniz:

Ahizesiz (handsfree) durumundan, ahize durumuna geçmek için sadece ahizeyi kaldırın.

Ahize durumundayken, ahizesiz (handsfree) durumuna geçmek için ses butonuna basın.
Dikkat: Ahizesiz (handsfree) konuşmada ses butonuna basarsanız, telefonu kapatmış olacaksınız, ahize
durumuna geçemeyeceksiniz.

Alcatel-Lucent 8115 Audioffice cihazının güncellenmesi
Alcatel-Lucent 8115 Audioffice’in son özelliklerden ve akustik ilerlemelerden devamlı olarak istifade edebilmesi
için, cihazın sabit yazılımını düzenli olarak güncellemekteyiz.
USB hafıza kullanın ve bu linki takip edin https://businessportal.alcatellucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice_8115_8125&DOCTYPE=Software
&BOXES=product%2Cdoctype&OPENFOLDER=product.AudiOffice_8115_8125 ve "Phones" altındaki 8125-8115
bölümüne gidin.
Son hazırda bulunan yazılım versiyonunu indirin. İndirilen yazılımı USB hafızaya kaydedin, daha sonra USB yi
Audioffice’in USB portuna takın. Ses butonu güncelleme esnasında yanıp söner ve yazılım güncellendiğinde
devamlı yanar.
Ana üniteyi Off konumuna alıp,USB hafızayı çıkardıktan sonra, ana üniteyi tekrar On konumuna
döndürebilirsiniz.
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4. Teknik Veriler
Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonlarına uyumluluk
8012, 4028/4029, 4038/4039, 4068 Alcatel-Lucent Masaüstü Telefonları
8028/29, 8038/39, 8068, 8068BT Premium Masaüstü Telefonları
8082 Smart Masaüstü Telefonları için yapılmıştır.

Bağlanabilirlik
1 USB slave port
2 USB port
1 jak 3.5 mm giriş ve çıkış

Teknik Özellikler
Güç kaynağı: 100-240V / 12V 3A AC adaptör
Ölçüler: 29x11,5x5,25cm
Çalışma sıcaklığı: 0°C – 40°C
Ağırlık: 0,9 kg
Nem: %10 - %90

Butonlar
On/ Off butonu
Ses / Cevaplama butonu
Mute (Sessiz)

5. Garanti
Standart Alcatel-Lucent Enterprise garantisi aksesuarlara değil cihaza uygulanacaktır.
Detaylar https://business portal.alcatel-lucent.com sitesinde customer section kategorisindeki Hardware
Support başlıklı kısımda mevcuttur.

6. Destek
Alcatel-Lucent İş Ortakları Web sitesinden e-Destek : https://businessportal.alcatel-lucent.com eService talep
linki “Let us help you” altına tıklayın.
e-posta: Ebg_Global_Supportcenter@alcatel-lucent.com
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7. Ek
Audioffice İsteğe Bağlı USB Ahizesinin Kurulumu

Ahize

Akıllı yuva

1.

Ahizenin kablosunu, tabanın arka tarafındaki sağ USB bağlantına takın.

2.

Akıllı Yuva ve ahizeyi tabanın üstüne yerleştirin.

3.

Tabanın arka tarafındaki Açma/Kapama düğmesine basın.
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Audioffice İsteğe Bağlı USB Ahizenin Kullanımı
Cep Telefonu Çağrılarını Yanıtlama
1.
2.
3.

Ahizeyi tabanından alın.
Çağrıyı hoparlör modunda yanıtlamak veya çağrı sırasında hoparlör moduna geçmek için tabandaki ses
düğmesine basın.
Hoparlör modundaki çağrılar sırasında ve ahize elinizdeyken ses düğmesine bastığınızda ahize ve
hoparlör modu arasında geçiş yaparsınız.

Ahize akıllı yuvadayken ses düğmesine basılması çağrının sonlandırılmasına yol açar.
Cep Telefonu Çağrılarını Sonlandırma
1.
2.

Ahizeyi tabana yerleştirin.
Hoparlör modunda, ses düğmesine basın.

Cep Telefonu veya Kişisel Bilgisayar VoIP Çağrıları
1.
2.

VoIP çağrısını yanıtlamak veya sonlandırmak için kendi Cep Telefonu veya Kişisel Bilgisayar VoIP
Uygulamanızı kullanın.
Hoparlör modundaki çağrılar sırasında ve ahize elinizdeyken ses düğmesine bastığınızda ahize ve
hoparlör modu arasında geçiş yaparsınız.

Ses düğmesi ve ahize, bu yapılandırmada çağrıları doğrudan yanıtlamak veya sonlandırmak için kullanılamaz.
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8. Güvenlik ve yönetmelik talimatlarý
Avrupa Birliği kurallarına uygunluk beyanı
Invoxia, Alcatel-Lucent 8115 Audioffice ürününün European RTTE Directive 1999/5/EC’nin Radyo ve
Telekomünikasyon terminal techizatları hakkındaki temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleri karşıladığını
beyan eder.

U.S. Federal Communications Commission (FCC) kurallarına uygunluk beyanı
Bu cihaz FCC kurallarının 15. bölümündeki şartlara uyar. Cihazın çalışması aşağıdaki iki şarta tabidir: (1) Bu
cihaz zararlı bir parazite sebep olmaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya sebep olabilecek parazitler
de dahil dışarıdan gelen her paraziti kabul etmek zorundadır.
Uyumluluk konusunda sorumlu firma tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar,
kullanıcının cihazı işletme yetkisini geçersiz hale getirebilir.
FCC‘nin RF’e maruz kalma kriterlerine uymak için, bu cihaz ve anteni, diğer herhangi bir alıcı anten veya
verici ile yan yana veya bağlantılı olarak kullanılmamalıdır.
Not: Bu teçhizat test edilmiş ve FCC kurallarının 15. bölümüne göre B sınıfı dijital cihaz limitlerinin içinde
kaldığı tespit edilmiştir.
Bu limitler, konut tesisatında zarar verici etkileşimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Bu teçhizat radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve eğer talimatlara uygun olarak tesis edilmez ve
kullanılmazsa radyo haberleşmelerinde zararlı parazitlere sebep olabilir. Bununla beraber belirli bir tesisatta
parazit olmayacağının garantisi yoktur.
Eğer bu teçhizat, cihazı açıp kapayarak tespit edilebilen, radyo ve televizyon alıcılarında zararlı parazite sebep
olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemlerin birini veya birden fazlasını alarak etkileşimi önlemeyi deneyebilir:

Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.

Teçhizat ile alıcının arasındaki mesafeyi arttırın.

Teçhizatın beslendiği priz ile alıcının beslendiği prizi ayırın.

Yardım için bayi veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Çevre

Alcatel-Lucent 8115 Audioffice cihazınız, tekrar kullanılabilen ve geri dönüştürülebilen kaliteli malzeme ve
parçalar kullanılarak tasarlanıp üretilmiştir. Üzerine çapraz çizilmiş çöp kutusu işareti ürünün 2002/96/EC AB
Direktifi'ne uygun olduğunu gösterir.
Cihaz, uygun şekilde toplanmalı ve geri dönüşüm tesisine gönderilmek zorundadır.
Lütfen mahalli elektrik ve elektronik teçhizat atık yönetim kurumu ile temas kurun.
Lütfen mahalli belediye mevzuatına uyun ve bu ürünleri çeşitlerine göre ayrılmamış ev çöpü ile birlikte çöpe
atmayın.
Çalışma süresinin bitiminde ürünlerin doğru şekilde çöpe atılması çevre ve sağlığınız için uygun olacaktır.

Yasal Açıklama
Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent 8115 Audioffice ve bunlarla ilişkili markalar, isimler ve logolar Alcatel-Lucent’in
mülkiyetindedir.
Invoxia ®, Audioffice™ Invoxia’nın tescilli markalarıdır.

