LED  Mavi yanıp sönüyor: gelen arama
 Yanıp sönen portakal: alarm

Ahize (yalnızca IP Touch
8068 Phone için kablosuz
Bluetooth® ahize de
kullanılabilir)

Karşılama sayfaları
Aramalar ve ekrandaki etiketlerle ilişkili tuşlara basılarak erişilen
özellikler hakkında bilgi sağlayan birkaç satır ve sayfa içerir
(8068/38/39 telefonları için 10 tuş, 8028/29 telefonları için 6 tuş).
 Menu sayfası Konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir
fonksiyonlar ve uygulamalar bütününü içerir.
 Kisisel sayfası Hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan
çağrı tuşlarını içerir.
 Bilgi sayfası Telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler
içerir: ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin
durumu, randevu hatırlatması, ….
 Yönlendirme simgesi: Bu simgeye eşlik eden tuşa basılması,
yönlendirme fonksiyonunu programlamaya ya da değiştirmeye
olanak sağlar.

Bir adet 3,5 mm’lik kulaklık
jakı
İşlev tuşları
Ayarlanabilir ve dengeli
ayak
Alfabetik tuş takımı
Arama

İşlev tuşları

 OK tuşu: Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen
çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar
 Soldan sağa arama: Bir sayfadan diğerine geçip geçerli
aramalarla (devam eden aramalar, bekletmeye alınan aramalar,
gelen aramalar) ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.
 Yukarıdan aşağıya arama: Bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya
doğru kaydırmaya olanak sağlar

Sessiz ve intercom.
Eller serbest, ahize veya ahize ses seviyesi. Kontrastı ayarlayın
Ses servisleri (eller serbest, ahize veya kulaklık).
 Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları): Tuşa eşlik eden fonksiyon
etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya
doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
 Önceden programlanmış işlev tuşları ´güvenli´ modda devre dışı bırakılır.
F1 ve F2 tuşları satır tuşlarıdır.
Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için.
Bilgi Tuşu: “Menu” sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve
“Kisisel” sayfasının tuşlarını programlamak için.
Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu. Yeni bir sesli posta, kısa
mesaj veya geri arama isteği aldığınızda bu tuş yanar.
Ahizesiz kullanım tuşu Bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan
cevap vermek için.
BİTİR tuşu Bir görüşmeyi sonlandırmak için.
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Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

Kablosuz Bluetooth® ahize (8068 Premium DeskPhone)
Açma/Kapatma

 Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın
 Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın)
Durum simgeleri / Görüşme ikonları
Kulaklık takılı

Gelen arama simgesi

Telefon cihazı kilitli

Arama devam ediyor simgesi

Randevu programlanmış

Çağrı bekletme simgesi

Alfabetik tuş takımı

Eklenti modül

İmleci taşıma tuşları (sola,
sağa, yukarı ve aşağı).

8028/8029 Premium Deskphone’da LED'li ve kağıt
etiketli 4 programlanabilir tuş bulunur.
Premium Add-on 10 ve 40 tuşlu modüllerle veya
Premium Smart ekran 14 tuşlu modülle telefonun
kapasitesi genişletilebilir.

Caps lock: metni büyük
harflerle yazmak için.
Alt tuşu: mor karakterlere ve
özelliklere erişmek için.

Ses/Sessiz:
 Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek
için art arda kısa süreli basın
 Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için
uzun süre basın

Enter tuşu: düzenlenmiş metni
doğrulamak için.
Backspace tuşu: düzenleme
kutusunda bir karakter silmek
için.

Arama
 Numarayı doğrudan çevirin veya numarayı hat tuşuna (açma
tuşlu telefon veya Bluetooth ahize, eller serbest tuşu)
bastıktan sonra girin:

Ada göre çağırma (Firma rehberi)
 RCE - Kişinin adının ilk harflerini girin ve ekranda
görüntülenen talimatları uygulayın.
 OTCT - Kişinin adının, soyadını/ön adını veya adının baş
harflerini girin ve ekranda görüntülenen talimatları
uygulayın.

Aramayı cevaplama
 Ahizeyi kaldırın, açma tuşlu telefon (veya Bluetooth ahize)
kullanın, eller serbest tuşunu kullanın veya gelen arama
simgesinin yanındaki simgeye basın

Çağrıyı göz ardı et / Aramayı bitir
Çevrilen son numara
 Aranan son 10 numara listesine erişmek için
uzun basın
 Son aranan numarayı aramak için kısa basın

Meşgul numarayı tekrar arayın
 Geri arama

Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)
 Beklet

DTMF sinyalleri gönderme
 MFkodu (RCE), DTMF gonder (OTCT)
 Numaraları gönder

Sessiz
Dahili telefon
 Telefon otomatik olarak çağrıyı yanıtlar.
 Hat alınmadan önce art arda belirli bir bip sesi
duyarsınız.
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Tüm özellikler OmniPCX Office ve OmniPCX Enterprise Sistemleri için açıklanmıştır. Bir özellik her bir sistemde farklı çalışıyorsa iki açıklama bulunur. . Telefonda görünen etiket
telefonun türüne göre değişir. Bu kılavuz 8068/38/39 telefonlarına ve parantez içinde 8028/29 telefonlarına (farklıysa) ilişkin etiketleri sağlar. .

Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı
yapma
 2.cagr

Bir konuşma esnasında ikinci aramayı
yanıtlama
 Gelen aramayla ilişkili tuşa basın

Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker
çağrısı)

Rahatsız etme
 Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basın
 RhtEtm (RhtEtm)

 Beklemeye alınan aramayla ilişkili tuşa basın

Kısa mesaj gönderme

İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine
dönmek için:






 Otomatik olarak ilk aramaya geri dönersiniz

Bir çağrının aktarılması
 Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz
 İkinci kişiyi arama
 Aramayı aktarma

Kısa mesajları okuma
 Mesaj
 Metnioku

Konferans
 İlk kişiyi arama
 İkinci kişiyi arama
 Konferans (Konf)

Programlanmış arama tuşlarıyla arama
yapın

Telefon hakkında bilgi
Telefonu kilitle/kilidi aç
Kisisel

 Değiştirilecek programlanmış tuşa basın
 Ekranda verilen talimatları uygulayın

Programlanan tuşu silme





Custo Tuslar (RCE)
Custo Set Tus programi (OTCT)
Silinecek tuşu seçin
Ekranda verilen talimatları uygulayın

Kisisel

Menu

Sesli posta kutunuzu karşılama
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme
 Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basın
 Immediate»VM
 Gereken arama yönlendirme türüyle ilişkili tuşa
basın

Yönlendirmeyi iptal et
 Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basın
 iptal»

İlgili Belgeler - Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları’nın ve Kullanıcı Belgeleri’nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir .
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İstediğiniz dili seçin
 Custo Seçenk Dil (RCE)
 Ayarlar Set Dil (OTCT)

Menu

 Custo Set Zil
 Şu menüler aracılığıyla zil sesini ayarlayın:
Melodi, Sessiz, Bipler, Ses Seviyesi vb.
 Custo

Menu

Menu

Ezgiyi seçin

Ekran kontrastını ayarlama

Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi
 Custo
 PKutu
 Karşılama mesajını dinleyebilir, mesajı
özeleştirebilir ve varsayılan karşılama mesajı
ayarlayabilirsiniz

 Kilit

Info

Ses düzeyini ayarla

 İstediğiniz programlanmış arama tuşuna basın

Programlanan tuşu değiştirme

Mesaj
Metnigönder
Lütfen hedeflenen numarayı girin
Gönderilecek mesaj türünü (sabit Mesaj,
Yeni Mesaj vb.) seçin

Telefon:

Kontrast

Telefon setinizin şifresini değiştirme
 Custo Seçenk Sifre (RCE)
 Ayarlar Set Sifre (OTCT)

Menu

Menu

Menu

Giriş sayfası
 Custo Seçenk Anasayfa (RCE)
 Ayarlar Set Anasayfa (OTCT)
 Varsayılan sayfayı seçin

Menu

