Kullanım kılavuzu

Telefon açıklaması
Telefonu aç/kapat, telefon kilidini aç/kapat ve bekleme
modunu etkinleştir.


Açma (uzun basarak) ,



Kapatma (uzun basarak) ,



Telefonunuzu kilitleyin/kilidini açın ,



Bekleme modu (kısa basarak).


Aramayı cevaplayın



Uzun süre basma (işlev sisteme bağlıdır): son
numarayı yeniden ara veya arama listesine eriş



İki arama arasında gidip gelmek



Sesi kapat



Kapat



Önceki menüye dön



Bir karakterin silinmesi



Bir alanı tamamen sil

 Onaylayın
 Dolaşım

Kısa basma: Gelen bir çağrı sırasında çalan zil sesini artırma (4 adım) veya birisiyle söyleşirken
hoparlör ses düzeyini artırma (8 adım).



Uzun basış: Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma.



Telefonunuzu kayışınıza takmak için klips. Klipsi çıkarıp telefonun ambalajıyla verilen kılıfı da
takabilirsiniz.



Pili şarj etmek ve telefonu yükseltmek için USB kablosu.



Telefon boş durumdayken ekranı aydınlatmak için bu tuşa basın



Yapılandırıldığında bu tuş, telefonu kilitlemek veya bir alarm sunucusuna bildirim çağrısı göndermek
için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişime geçin.


Ana sayfaya dön.



Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları)

Telefon pilini şarj etme
Telefonunuz masaüstü altlığında nasıl doldurulur

 Bekleme veya görüşme modunda: Şirket rehberine erişme

İkili şarj aleti kullanıyorsanız telefonunuzu üst yuvaya takın.

 Görüşme modunda: Ses kısmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma Bekleme modunda bu tuşla
ilişkilendirilen bir özellik yok.

Telefonunuz ile USB kablosu bağlantısı

 Bir konuşma sırasında DTMF’ye erişme (Uzun basış).
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Uzun basış: Ses kapatmayı etkinleştirme/devre dışı bırakma.



Telefonunuzu altlığa yerleştirin. USB kablosunu masaüstü altlığının 5 Voltluk soketine
takın. USB kablosunun diğer ucunu AC/DC adaptörüne takın. Adaptörü prize bağlayın.

 Bekleme modunda Zil sesi ve titreşim ayarına erişme





 Kişisel hızlı aramaya erişme (Aşağı gezinme tuşu).

 Görüşme modunda: Hoparlörü etkinleştirme/devre dışı bırakma

LED

Kısa basma: Gelen bir çağrı sırasında çalan zil sesini azaltma (4 adım) veya birisiyle söyleşirken
hoparlör ses düzeyini azaltma (8 adım).

Cihazın titreşim veya sesli modda olmasına göre bu tuşun farklı işlevleri olur. Titreşim/ses
efektini ayarlama kısayoludur. Ses tuşuna ilişkin bölüme bakın.

 Menüye geçiş
 Menüye geçiş










Yeşil sabit: telefon şarj cihazında ve pil tamamen dolmuş durumda
Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor
Yavaş sarı yanıp sönme: Okunmamış mesaj, cevapsız arama vs. gibi telefon etkinlikleri
Hızlı sarı yanıp sönme: Gelen çağrı
Kırmızı yanıp sönme: Kapsam dışı
Sarı yanıp sönmeler arasında telefonun şarj olma durumuna bağlı olarak LED ışığın kırmızı
veya yeşil olması dışında telefon şarj cihazındayken yanıp sönme telefon şarj cihazından
çıkarıldığında yanıp sönmeyle aynı anlamdadır.

Kulaklık ve bakım için 3,5 mm’lik jak

USB kablosunu telefonunuzun USB çıkışına takın. USB kablosunun diğer ucu AC/DC
adaptörüne veya bir bilgisayarın USB çıkışına takılabilir.
Ayrıca telefonunuzu, bir bilgisayar USB fişi gibi herhangi bir USB fişi ile de şarj
edebilirsiniz. Ancak şarj olma süresi AC/DC adaptörü ile şarj olma süresinden daha
uzundur.

LED



Tam işlevli bir Alcatel-Lucent 8242 DECT Ahize için şu öğelere sahip olduğunuzdan emin olun pil, AC/DC
adaptörü, güç kaynağı ve USB kablosu.
Kırmızı sabit: telefon şarj cihazında ve pil şarj oluyor

Telefon pilinizi düzenli olarak yeniden şarj edin. Pil şarj edilirken, telefon açık veya kapalı konumda olabilir.
Telefon birkaç haftalığına kullanılmayacaksa veya şarj aleti yoksa, pili sökün ve ayrı muhafaza edin.
Pil şarj olma süresi 3 saatten azdır. AC/DC adaptöründen başka bir cihazın USB fişi üzerinden şarj etmenin
süresi daha uzundur.
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Durum simgeleri
Durum simgeleri ilk ekranda da yer alırlar ve telefonun durumu hakkında
bilgi verirler
Akü şarj durumu
Alınan mesajlar, sesli postalar ve geri arama talepbi metinleri ve
reddedilen aramalar
Randevu programlanmış
Çağrı yönlendirme aktif
Titreşim devrede
Zil aktif
Zil kapalı
Radyo alım kalitesi
Hoparlör açık (konuşmada)
Ses kapatma açık (konuşmada)
Ekonomi modu etkin ve kullanılıyor (yeşil)
Ekonomi modu etkin (gri)
Cevapsız çağrılar

Durum simgeleri hakkında ilk ekranda gezgin kullanarak daha
detaylı bilgi alabilirsiniz:

Ahizenin servis yapılandırmasına (ilişkilendirme, taşma, şifre, isim,
numara vb.) erişin

Şahsi rehberinizden arama (PersSpDial)
Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

Ayarlar:

Kişisel klasörünüzün programlanması

Telefonun genel ayarlarına (tuş sesi, ekonomi modu, şarj uyarısı,
F1 ve F2 tuşlarının programlanması vb.) erişin.
Yönetici/sekreter

MENU“ye Ilk ekranda OK tuşuna basarak erişebilirsiniz Sisteminiz tarafından
sunulan bütün işlevlere erişmenizi sağlar Tüm simgeler, seçilmedikleri
durumda tanımlanır. Seçildiklerinde tüm simgeler mor renkte gösterilir.

Kişisel rehberinizi yönetmek ve şirket rehberine erişmek

Dil tercihi

Dahili cevapsız aramalara başvurma

Zil:

Kısa mesajlara başvurma
Kısa mesaj gönderme

Zil sesi ayarı
Takvim:
Takvime erişim.
Alarm settings:

Sesli posta kutunuzu karşılama
Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj
göndermek

Alarm ayarları menüsü.

Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme

Alarm ack:

Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme

Alarm onaylama servislerine erişin.

Arama yapma
Çağrı alma

Çeşitli yönlendirme tipleri
Yanıt yoksa Otomatik Mesaj
Rahatsız etme
Tüm yönlendirmeleri iptal etme

Beklemedeki arama
Rehberlere erişim
Bir çağrının aktarılması

Şifrenizin değiştirilmesi
Dil tercihi

DTMF sinyali gönderme

Zili seçin

Son çevrilen numarayı aramak

Konferans ayarlama

Zil sesini ayarlama

Çağrı kaydı

Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi

Aktar

Ortak beklemeye almak

Tekrar arama:

Numaranızı başka bir numaraya yönlendirme
Mesajlar:
Sesli ve yazılı mesajları görmek ve göndermek

Bir dış görüşmeyi park etmek
Arama süresi ve ücreti
Ek seçenekler (Sisteme bağlı özellikler)

Zil sesi ve titreşim ayarına erişme
Telefon numaranız
Randevu bilgi notu programlama
Terminalin kilitleme özellikleri

Başka bir telefona yapılan çağrıya cevap vermek
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Rehberler:

Harici cevapsız aramalara başvurma

Dil:

Görüşme ikonları
MENU simgeleri

Çağrı kaydından ara (Tüm arayanlar, arananlar, cevapsız veya
reddedilen aramalar çağrı kaydında gösterilir)

Alarmlar:
Bir randevu hatırlatma saati programlamak
Kilitle:
Seti kitle/ac.

Özellikler
Tüm cevaplanan arayanlar
Yeniden arama (uzun basın)
Çağrı gönderme
İki çağrı arasında geçiş yapma

Bir taşma sayısı belirleyin
İlişkili bir numara seçin
Ahize ayarları menüsüne erişme (Cihaz bilgileri , Kapsama
Uyarisi , Guvenlik , …)

Çağrıyı göz ardı et
Aramayı bitir
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