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Giriş
Bir ALE International telefonunu tercih etmekle bize güvendiniz, bunun için teşekkür ederiz.
Dokunmatik ekranı ve dahili interaktif özellikleriyle 8088 Smart DeskPhone aradığınız konforu ve
kolaylığı sunabilir.
ALE International telefonunuz, daha etkili iletişim için yeni ergonomosinin tüm avantajlarını sunmaktadır.

8088 Smart DeskPhone, dahili kamera ile veya kamerasız tedarik edilebilir. Kamera, sonraki yazılım
yükseltmesi sırasında gelecek mevcut hizmetler için kullanılacak.
Bu kılavuzda tarif edilen belli işlevlerin kullanılabilirliği, kullandığınız sistemin yapılandırması veya
sürümüne bağlı olabilir. İlgili özellik telefon sisteminizde yapılandırılmadıysa, etiket görüntülenmez.
Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. Resimlerde sözleşmeye bağlı herhangi bir bağlayıcılık yoktur ve bunlar
yerelleştirilmemiştir.
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1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme
1.1 8088 Smart Deskphone
Bu telefon IP telefon yelpazesinin parçasıdır. Renkli büyük dokunmatik ekran ile 8088 Smart DeskPhone,
eller serbest modunda veya konfor ahizesini kullanırken olağanüstü bir ses kalitesi ile harika bir kullanıcı
deneyimi ve mükemmel görüşme kolaylığı sunar. Ek olarak, DeskPhone, Bluetooth® ahizesi ile deneyiminizi
geliştirir.

1.1.1 Telefon açıklaması
LED
Mavi yanıp sönüyor: gelen arama Yeni bir çağrı geldi.
Objektifli yerleşik HD video kamera Kamerayı kullanmak
2 veya gizlemek için objektifi sağa veya sola kaydırın
(özellik kullanımı).
Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan
3 otomatik parlaklık ayarına sahip renkli dokunmatik ekran
(ortam ışığı sensörü).
1

1
5

2

3

6

4

Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı
erişim.

5

•
•

4
7
9

8

Bluetooth® kablosuz ahize.
Kablolu ahize.

6

3,5 mm, 4 kutuplu jak (uluslararası standart L-R-MICGND, Avrupa standardı L-R-GND-MIC).

7

Mikrofon.

8

Hoparlör.

9

Ayarlanabilir ve dengeli ayak.

1.1.2 Ana ekran
Tarih ve saat
İlet simgesi.

İlgili sekmeyi seçerek
sayfayı görüntüleyin.

Menü tuşları: Seçilen
sayfaya bağlı olarak
mevcut menüler ve
eylemler.

Alfanümerik klavye.

Programlanabilir
tuşlar (F1 ve F2
tuşları)

Gezinti menü tuşları

• Ekranda ilgili sekmeye basarak bir sayfa seçin. Seçilen sayfa vurgulanır.
• Ekrandaki etikete basarak seçiminizi yapın.
Okun yukarı veya aşağısına basarak ya da parmağınızı ekranda yukarı aşağı kaydırarak bir
listeyi (özellikler, arama kaydı, kişi...) kaydırın.

8AL90342TRAAed01
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Yönlendirme simgesine basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.
•

Sabit ok: Aktarma etkin değil.

•
Yanıp sönen ok: Aktarma etkin.
Programlarken veya yapılandırırken seçimlerinizi ve seçenekleri doğrulamak için 'Tamam'
menü tuşunu kullanın.
Önceki adıma geri gitmek için 'Geri/Çıkış' simgesini kullanın.
Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için.
• Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması) (kısa süreli olarak basın).
• Çevrilen son 10 numarayı geri arayın Çevrilen son 50 numarayı geri arayın (uzun
süreli olarak basın).
Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları).
Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.

1.1.3 Arama yönetimi ekranı
Gelen arama ve görüşme
sunum ekranı

Gelen arama simgesi, Arama
devam ediyor, Görüşme
beklemede, …

Yazılım tuşları: Buradaki
eylemler arama durumuna
bağlı olarak kullanılabilir
(sunum ekranı
görüntülenmediğinde)

Her sekme bir aramaya karşılık düşer, aramanın durumu bir simgeyle (devam ediyor,
bekletme, yeni gelen arama) belirtilir. Bir arama devam ederken, beklemedeki çağrılara veya
gelen aramalara bakmak için ilgili sekmeye basın.
Arama ekranda göründüğünde tüm özelliklere erişilebilir okun yukarı veya aşağısına basarak
ya da parmağınızı ekranda yukarı aşağı kaydırarak sayfayı kaydırın. Bu işlevler (aktarma,
konferans vb.) doğrudan konsültasyon aramasının durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden
bir görüşmeyle bekletilen bir görüşme veya gelen arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.
Bir telefon ekranından bir uygulama ekranına değiştirmek için kullanılır. Örneğin, bir arama
devam ediyorken bir numara aramak, bir randevu anımsatıcısını programlamak, vb. için
kullanılabilir.
Aramalar Perso sayfasından da yönetilebilir. Görüşme devam ederken, Geri/Çıkış tuşuna basarak
Perso sayfasını görüntüleyin. Devam eden görüşmeler veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında
görüntülenir. Bunun ardından, ilişkili tuşa basarak istediğiniz arayanla görüşme yapabilirsiniz.
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1.1.4 Eklenti modül
Telefon yetenekleri, görsel bir eklenti modülüyle genişletilebilir. 14 programlanabilir tuş bulunur.

•
•

Eklenti modülünü açmak için sola kaydırın.
Eklenti modülünü kapatmak için sağa kaydırın.

Eklenti tuşlarını doğrudan arama tuşu olarak yönetin ve kullanın. Bkz. bölüm: Çağrı numaraları ve
işlevleri için tuşları programlama.

1.2 Hoş geldiniz görüntülenir

1.2.1 Ana sayfa açıklaması
Telefonunuzun tüm özelliklerine bu ekranlardan erişebilirsiniz. Varsayılan ekranda, ekranın üstündeki
sayfa sekmelerine basarak erişebileceğiniz üç sayfa vardır. Seçilen sayfa vurgulanır. Varsayılan sayfalar
sisteminizde yüklü ve/veya yapılandırılmış diğer uygulamalarla (örneğin ACD) çoğaltılabilir.
• Menu sayfası Menü
İstenen özelliğin veya uygulamanın etiketine basılarak erişilen tüm özellikleri ve uygulamaları
içerir. Bu sayfadan, zil oluşturulabilir, bir randevu zamanı belirleyebilir, terminali kilitleyebilir,
görüntülenecek varsayılan sayfayı tanımlayabilir, sesli e-postayı yapılandırabilir ve ör. son arayan
numaralardan birini geri aramak gibi telefon fonksiyonlarına erişebilirsiniz.
• Kisisel sayfası Kişi
Hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir.
• Bilgi sayfası Info
Telefon ve işlevlerinin durumu hakkında bilgiler içerir: ad, telefon numarası, mesaj sayısı (arama
günlüğü etkinlikleri, anlık mesajlar ve sesli mesajlar dahil olmak üzere), aktarma işlevinin
etkinleştirilmesi, randevu hatırlatıcı vb.

•
•

İlet simgesi
Yönlendirme işlevini programlamak için simgeye basın.
Ilişkili özelliği seçmek için etikete basın.

1.2.1.1 Telefonda varsayılan olarak görüntülenen sayfayı seçin
• Custo Seçenk Anasayfa
• Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Info, Son görülen sayfa …).
•
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1.3 Durum simgeleri / Görüşme ikonları
Ekranın üst tarafında telefonun belirli yapılandırmaları veya arama durumu hakkında bilgi veren simgeler
görünür.
Kulaklık takılı.
Telefon cihazı kilitli.
Randevu programlanmış.
Gelen arama simgesi.
Arama devam ediyor simgesi.
Çağrı bekletme simgesi.
Arama alma simgesi.

1.4 Daimi özellik tuşları
Bunlar hoparlörün üstünde yer alır

Sessiz ve intercom tuşu.
Bir görüşme sırasında, kişinizin sizi duymasını durdurmak için bu tuşa basın. Boştayken,
telefonu dahili telefon moduna değiştirmek için bu tuşa basın.
Sesi kısma.
Sesi açma.
Eller serbest modundayken (tuş mavidir) gelen bir aramayı yanıtlayın ya da bir arama yapın (tuş
takımı).
Konuşma sırasında kulaklığa, ahizeye veya eller serbest moduna geçmek için bu tuşu kullanın.
Gelen aramayı reddet.
Sürmekte olan çağrıyı bitirme.
Bir programlamayı bitirme.
Tuş takımını göster veya gizle. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımını kullanınız.
Mesajlaşma portalına (arama günlüğü, sesli mesajlar ve anlık mesajlar) erişim için mesajlaşma
tuşu. Bu tuş, arama günlüğünde yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj veya yeni bir etkinlik
olduğunda mavi renkte yanıp söner.
Android™ ayarları
Telefonun ekranını ayarlamak, Bluetooth®'u yapılandırmak, alfa tuş takımını özelleştirmek veya
saati veya tarihi ayarlamak için bu tuşu kullanın.
Her zaman ana sayfaya döner.
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1.5 Android™ ayarları
Telefonunuz Android™ platformunda çalışır.
: Android menüsünü açın. Telefonun ekranını ayarlamak, Bluetooth®'u yapılandırmak, alfa tuş
takımını özelleştirmek veya saati veya tarihi ayarlamak için bu tuşu kullanın.
Bu menüden, telefona ait pek çok parametreyi ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde kullanıcı deneyimini
geliştiren parametrelerin tümünü açıklayacağız.

1.5.1 Kendi aygıtınızın ekranını ayarlama: Ekran
•

•
•
•

Uyarlanan parlaklik
Ortam ışığı sensörünü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon
kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak
ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar (ortam ışığı sensörü).
Parlaklık düzeyi
Ekranın parlaklığını ayarlayın. Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
Uyku
Ekran koruyucu başlamadan boşta kalma süresini ayarlayın.
Hafif uyku
Ekran koruyucusunu seçin.

1.5.2 Dili ve alfa tuş takımını ayarlama: Dil ve giriş
•
•

•

Dil
Android ayarlarının dilini belirleyin.
Android Klavye
Klavye türünü seçin. Metin düzenlerken yazdığınız dile bağlı olarak klavye türünüzü
değiştirebilirsiniz: azerty, qwerty, pinyin, zhuyin.
Görünüm ve Düzenler
Klavyeyi kişiselleştirin.

1.5.3 Bluetooth® aygıtları yapılandırması: Bluetooth
Bluetooth® özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak, eşleşen aygıtları listelemek, yeni bir aygıt
eklemek, bir aygıtı kaldırmak için bu menüyü kullanın.

1.5.4 Tarih ve saati değiştirme: Tarih ve saat
•
•

Otomatik tarih ve saat
Saat ve tarih sistem tarafından otomatik olarak kurulur. Bu seçeneği etkinleştirmenizi öneriyoruz.
Saati ayarla/Tarihi ayarla
Tarih ve saati el ile ayarlayın.

Bluetooth®, zil sesi düzeyi ve karşıtlık, telefonun menü sayfasından değil yalnızca Android ayarlarından
ayarlanabilir.
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1.6 Konektörlerin açıklaması
Telefon uzantıları için çeşitli bağlantılar.

1

2

3

4

5

6

7

1

Harici zil sesi konektörü.

2

Harici kamera, ses donanımı, alt seviye akıllı telefon şarj cihazı veya bir USB çubuğu bağlamak
için iki adet Evrensel Seri Veriyolu (USB) bağlantı noktası (1.1/2.0).

3

Ekran kopyalaması için HDMI® 1.4 çıkışı.

4

PC'ye bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konektörleri (RJ45).

5

Kurum ağına bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konektörleri (LAN - RJ45).

6

Harici bir güç adaptörü için bir adet DC güç kablosu.

7

Kablolu ahize konektörü (RJ9).

1.7 Alfabetik klavye
Tuş takımını göster veya gizle. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımını kullanınız.
Bu tuşu seçerek istediğiniz zaman klavyeyi gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Gizlemek için tuş
takımının üzerindeki oku da kullanabilirsiniz(

).

Telefonu yapılandırırken kişi adlarını girmek için tuş takımını kullanın. Klavyeyi kullanarak kişi adını girip
çevirme tuş takımına doğrudan erişin.
Aşağıda tüm simgelere erişmenize olanak sağlayan işlev tuşlarının listesi yer almaktadır. Tüm görseller
sadece görsel amaçlıdır asıl ekrandan farklı olabilir.
Metin alanına dokunarak imleci taşıyın.
Numara ve simge tuş takımı.
Harf girişi için alfabetik tuş takımı.
Caps lock: metni büyük harflerle yazmak için.
Alt tuşu. Özel karakterlere ve noktalama işaretlerine erişmek için.
Enter tuşu: düzenlenmiş metni doğrulamak için.
Backspace tuşu: düzenleme kutusunda bir karakter silmek için.
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1.7.1 Klavye türünü değiştir
Metni düzeltirken, klavyenin yazdığınız dille eşleşmesi için klavye türünü değiştirebilirsiniz: AZERTY,
QWERTY, QWERTZ,...
•
•
•

: Android menüsünü açın.
Dil ve giriş Android Klavye Görünüm ve Düzenler Özel giriş stilleri
Klavyenin türünü seç (AZERTY, QWERTY, QWERTZ,...).

•

1.7.2 Karakter sil
Metin düzenlerken metni düzeltmeniz gerekebilir.
•

Ekrana dokunarak imleci silinecek metnin sonrasına yerleştirin.

•

Klavyenizin silme tuşuna basın.

Metin düzenlerken aynı anda çok sayıda karakteri silebilirsiniz.
•
•

İmleci silinecek ilk karakterin önüne yerleştirin ve parmaklarınızı ekrandan kaldırmadan
silinecek en son karaktere kadar hareket ettirin.
Klavyenizin silme tuşuna basın.

1.7.3 Büyük harf yaz
Yazılan karakterler varsayılan olarak küçük harftir.
•

•
•

Bu tuşa bir kez basın.
Bir sonraki karakter büyük harf, ondan sonraki karakterse otomatik olarak küçük harf
yazılacak.
Bu tuşa iki kez basın.
Yazılan tüm karakterlerde büyük harf modu kulllanılır.
Küçük harf moduna geri gitmek için tuşa yeniden basın.

1.7.4 Numara veya simge yaz
•
•
•

Bu tuşa bir kez basın.
Numara veya simge yaz.
Alfabetik moda geri gitmek için bu tuşa basın.
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1.8 IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık
Bluetooth® Kablosuz ahize yalnızca uyumlu Bluetooth® masaüstü telefonlarla kullanılabilir.
Bluetooth® ahizeyi açın/kapatın: açma/kapama tuşuna uzun
basın.
Yanıtlama/Kapatma: Bir aramayı yanıtlamak veya aramayı
sonlandırmak için bu tuşa basın.

•

LED
•

Ses/Sessiz:
Kulaklık ses
seviyesini (3 seviye)
değiştirmek için art
arda kısa süreli
basın
Sessiz modunu
etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak
için uzun basın

Pilin yeri

1.8.1 LED
•
•
•
•
•

Kapalı: normal çalışma.
Yeşil yanıp sönüyor: iletişim sürüyor.
Sabit yeşil ışık: kulaklık şarj olurken (kulaklık tamamen şarj olduğunda LED söner).
Yanıp sönen turuncu ışık: bataryanın şarjı azaldığında veya kulaklık, kapsama alanının dışına
çıktığında.
Sabit turuncu ışık: arıza.

Bluetooth® ahize yerindeyse, çağrıyı almak veya bitirmek için Açma/Kapatma tuşuna basmanız
gerekmez. Bluetooth® ahizesini kaldırmanız/koymanız yeter.
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1.8.2 Bluetooth® ahize pilini takma veya değiştirme
İlk kullanımda, pili ahizeye bağlamalısınız. Pil bölmesine yerleştirildi, fakat bağlı değil. Yeni bir pil takmak
için, talimatları izleyin:

a) Pil kapağını kaldırın.
b) 2 konnektörü alın.
c) 2 konnektörü monte edin.

d) Pil, kablo ve konnektörleri pil bölmesine
yerleştirin (pilin bağlı tarafını bölmenin
tabanına yerleştirin)
e) Pili tutan kısmı itip çıkarın.
f) Plastiği tekrar yerine takınız.

Bluetooth® ahizesi yerindeyken pil şart olur.
Bluetooth® ahizeyi açın/kapatın: açma/kapama tuşuna uzun basın.
Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

1.9 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ahizesi takma (eşleşen)
Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü
görüntülenmez veya etkin değildir.
Bir Bluetooth® kulaklığın kullanılabilmesi için terminalle doğru şekilde eşleşmesi gerekir.
•
•
•

Bluetooth
Işaretli değilse Bluetooth® onay kutusunu işaretleyin.

•

Ahize kapalı durumdayken, 2 Bluetooth® ahizesi tuşuna aynı anda basın (uzun basma).
3 notalı sinyal duyarsınız ve LED dönüşümlü olarak yeşil ve turuncu yanar.
Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin.
İlgili ekipmanı seçin. Ahize, bir Bluetooth® ahize olarak görünür.
3 notalı ses, ahizenin düzgün kurulduğunu belirtir (Pil şarj seviyesine göre LED yeşil ya da turuncu
yanar). Pil şarj seviyesine bağlı olarak LED yeşil veya turuncu yanıp söner.

•
•
•
•

Ana sayfaya geri dön.
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1.10 Raha bir kablolu ahize takın
Bluetooth® Kablosuz Ahize yerine kablolu bir ahize takabilirsiniz.
•
•
•
•

Kauçuğu çıkarın.
Kablolu ahizeyi uygun konektöre takın (telefon
açıklamasına başvurun).
Kabloyu bu amaca uygun bölmeye doğru şekilde
yerleştirdiğinizden emin olun.
Bluetooth® Kablosuz Ahizesini kapatın (farklı sesle duyana
kadar Açık/Kapalı kanca tuşunu basılı tutun).

1.11 Telefonun tüm ekranını yayınlama
Telefonun ekranını uyumlu bir HDMI donanımıyla yayınlamak için yalnızca HDMI konektörüyle telefonu
ekipmana bağlayın.
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2 Telefonunuzu kullanma
2.1 Arama günlüğüne danışma
İstediğiniz zaman, tüm cevaplanmış ve cevaplanmamış gelen ve giden aramalara danışabilirsiniz.
•
•

Arama Kaydı

Tüm aramalara danışma
Tüm aramalar, arama türü üzerine bilgiler veren bir simge ile görüntülenir.

•
•
•

Cevaplanan arananlar.

Tüm cevaplanan arayanlar.

Reddedilen arananlar.

Tüm reddedilen arayanlar.

Önceki ve sonraki adları görüntüle (Birden fazla sayfada).
Listeden seçerek kişi bilgilerini görüntüleyin. Ad, telefon numarası, tarih ve zaman gibi bilgiler
ekranda görüntülenir.
Kişiyi aramayı veya günlüğü temizlemeyi seçebilirsiniz:
o Yeniden ara: Kişiyi arama.
o Sil: Kaydı silme.
o Tumunu sil: Tüm günlüğü sil.

Tüm arama günlüklerini sil:
•

•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
Simgeyle ilişkili tuşa basın:
o Listeden seçerek kişi bilgilerini görüntüleyin.
Tumunu sil
Evet: Onaylamak için.
Tüm arama günlükleri silinmiştir.

2.2 Çağrı yapma
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•

Hedef numarayı tuşlamak için tuş takımı önizlemesini kullanın (İş modunda ana sayfa).

•
•

Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.
Ahizeyi kaldırınız Lütfen hedeflenen numarayı girin.

•

Bluetooth® aygıtın açma/kapatma tuşuna basın (IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık)
Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.

•
•
•
•

Hands free Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
Programlanmış arama tuşu.
Hat tuşları.
Ada göre çevir (alphapad'de kişi adının ilk harflerini girin ve aramayı başlatmak için Tamam
düğmesine basın).

•
•

Mesajlaşma portalına eriştikten sonra arama günlüğünden.
Son numarayı tekrar ara.

Harici bir arama yapmak için, kişinizin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.
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Dahili veya harici numara yanıtlamazsa:
•
•
•
•

HoparlAnonsu Boş terminalin hoparlöründe bir mesaj yayınla.
GeriA Meşgul bir terminale geri arama iste.
Yazili mesaj Yazılı bir mesaj gönder.
Sesli mesaj Numarayı tekrar aramaya sakla.

2.3 Çağrı alma
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•
•

Çağrıyı almak için alıcıyı kaldırın.
Ahizesiz kullanım tuşu.

•

Aramayı cevaplamak için Bluetooth® ahizesi üzerindeki Ahize Kapatma/Açma tuşuna basın
(ahize kapalı değilse) - IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık.

•
•

Gelen arama simgesini seçin.
Cagriyi al

•

2.4 Çağrıyı göz ardı et
Başka bir çağrı alındığında:
•
•

Sabit özellikler tuş panelinde Kapat tuşuna basın.
Telefonunuz artık çalmıyor, ancak karşınızdaki zil sesini hala duyuyor.

Yoksaydıktan sonra hala aramaya yanıt verebilirsiniz.

2.5 Kısa mesajla cevaplama
Başka bir çağrı alındığında:
•
•

MetinCevabi
Mesaj türünü seçin.

Önceden tanımlanmış mesaj gönderme
• Hazir
• Önceden tanımlanmış bir mesajı seçme.
• Onayla
•
Mesaj gönderme işlemi tamamlandı
• Tamamlanacak
• Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.
• Mesajınızı yazın.
• Onayla
•
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Yeni bir mesaj gönderiliyor
• Yaratilacak
• Mesajınızı yazın.
• Onayla
•

2.6 Telefonu 'Eller boşta' modunda kullanma
Telefon beklemede:
•
•
•

Kısa süreli olarak basın Eller serbest modundasınız.
Lütfen hedeflenen numarayı girin.
Görüşmenizi sonlandırma.

Arama devam ediyor:
•

Konuşma sırasında

•

Kısa süreli olarak basın

•

Görüşmenizi sonlandırma.

Eller serbest modundasınız.

Bir görüşme sırasında, görüşmeyi sonlandırmadan ahizeyi kaldırabilirsiniz.

2.7 Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirme (ahize kaldırılmış) Hoparlör
•
•
•

•

Konuşma sırasında.
Hoparlörü etkinleştirme

Tuş aydınlanır.

Ses tuşlarına basarak veya imleci ekranın üstündeki ses barı boyunca hareket
ettirerek sesi ayarlayın (seviye sayısı:5).
Hoparlörü kapatma

Tuş artık aydınlatılmaz.

Eller serbest moduna geçmek için hoparlör tuşuna basın ve basılı tutun (sürekli yanar).
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2.8 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)
•
•

Tuş takımını açın.
Karşı tarafın adını veya adının baş harflerini ya da soyadını ve adını girin.

•
•

Metni onaylayın.
Yapmak istediğiniz arama türünü seçin (soyadı, soyadı ve adı veya adının baş harfleri)
ölçütüyle eşleşen tüm karşı tarafları görüntüler.
Aşağıdakilerden birini kullanın:

•

o
o

Arama

Önceki ve sonraki adları görüntüle (birden fazla sayfada).
Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.
Aramada değişiklik yapma.

o

Tuş takımını açarak aramayı yeniden tanımlayın.

o

*Adın ad alanı ad biçiminde girilmesi gerekir.

2.9 Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın
•

'Perso' sayfasına erişme.

•
•

Programlanmış çağrı tuşları arasından görüşmek istediğiniz kişiyi araştırın.
Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.

2.10 Yeniden arama
2.10.1 En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)
•

(kısa süreli olarak basın).

Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması).

2.10.2 Çevrilen son 50 numarayı geri arayın
•
•

(uzun süreli olarak basın).
Tekrar aranacak numarayı son aranan numaralardan seç.

Bu özelliğe menüden de erişebilirsiniz:
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Dis aramalar VEYA Olay Dis aramalar
Tekrar aranacak numarayı son aranan numaralardan seç.

2.11 Cevapsız aramayı geri arama
2.11.1 Son arayanı geri ara
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Olay
Son arayan: Son arayanı geri ara.
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2.11.2 Son arayanların listesi
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Olay
Arama türünü seçin:
o Cevapsiz dahili cagri yok / xx Cevapsiz dahili cagrilar
o Cevapsiz harici cagri yok / xx Cevapsiz harici cagrilar

•
•
•
•

Bir ad veya numara seçin.
Yeniden ara
Seçilen öğeyi silmek için.
Sil

2.11.3 Cevapsız aramalar listesini silin
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Olay
Arama türünü seçin:
o Cevapsiz dahili cagri yok / xx Cevapsiz dahili cagrilar
o Cevapsiz harici cagri yok / xx Cevapsiz harici cagrilar

•

Tumunu sil (veya şu simgeyi kullanın:

).

2.12 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde
otomatik arama istemek
•
•

Aranan dahili numara meşgul.
Geri arama Geri arama isteği kabul edildi.

•

2.13 İnterkom çağrıları alınıyor
Bir çağrıyı, ahizeyi kaldırmadan cevaplayabilirsiniz. Çağrı aldığınızda, otomatik olarak eller boşta
modunda bağlanırsınız. Arayanın kimliği ekranda gösterilir.
Devreye sokmak için Telefon beklemede:
•

İlgili LED ışıkları yanar.

Karşı taraf telefonu kapattığında dahili modu etkin kalır.
Devreden çıkarmak için Telefon beklemede:
•

İlgili LED söner.

2.14 DTMF sinyalleri gönderme
Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin
kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.
•
•
•

Konuşma sırasında.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o MFkodu
o Yıldız tuşuna basın.
DTMF kodunu girin.

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.
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2.15 Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın
Karşı tarafın sesini duyabilirsiniz, ancak o sizin sesinizi duyamaz:

2.15.1 Aygıttan
•

Konuşma sırasında.

•

Mikrofonu devreden çıkarma

•

Konuşmayı sürdürme

Tuş aydınlanır

Tuş artık aydınlatılmaz

.
.

2.15.2 Bluetooth® alıcısından (Bluetooth® kablosuz ahize)
•
•

Konuşma sırasında.
Ahizenin ses seviyesi/sesiz tuşuna basın (uzun basın).
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3 Görüşme sırasında
3.1 Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma
•
•
•

Konuşma sırasında.
2.cagr
Ikinci konuşulacak kişinin numarası

Ilk görüşme beklemeye alınır.

3.1.1 Diğer ikinci karşı taraf arama yöntemleri
•
•

Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.
İkinci karşı tarafın adı.

•
•

Tekrar işlevini seçin.
Programlanmış arama tuşu.

3.1.2 Ikinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün
•
•
•

İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede. İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi
beklemede.
2.Arama kapali
İlk kişiyle görüşme yapıyorsunuz.

3.1.3 Birbiriyle konuşan iki arayanınızı bırakmak için
•

Ahizeyi yerine koyun.

Bir hata yaparsanız telefonu kapatın: telefon çalar ve ilk aramaya geri dönersiniz.

3.2 Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama
•
•

Görüşme sırasında, başka biri size ulaşmaya çalışıyor 3 saniye arayanın adı veya numarası
görünür.
Görüntülenen aramaya cevap vermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

•

o
Gelen arama simgesini seçin.
Ilk görüşme beklemeye alınır.

3.2.1 Sizi ilk arayana dönmek için süren konuşmayı bitirin
•
•

Ahizeyi yerine koyun. İkinci arama bitti. Telefonunuz çalar.
İlk kişiye dönmek için aşağıdakilerden birini kullanın.
o
o
o

Gelen arama simgesini seçin.
Ahizeyi kaldırın.
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3.3 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)
Görüşme sırasında ikinci arama beklemededir.
•
Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.
İkinci aramayla görüşmeye başlarsınız, birinci arama bekletilir.

3.4 Bir çağrının aktarılması
3.4.1 Aramanızı başka bir numaraya aktarmak için:
•
•
•
•

Konuşma sırasında.
İkinci bir kişinin aranması Ilk görüşme beklemeye alınır.
Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz.
Transf

İki dış arama arasında aktarma genelde mümkün değildir (kullanıldığı ülkeye ve sistem yapılandırmasına
bağlıdır).

3.5 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)
•
•

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.
Konfe Konferans modundasınız.

3.5.1 Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi (Konferans etkinse)
•

Konferans sonu

3.5.2 Bütün konuşmacılarla hattı kesmek (Konferans etkinse)
•
•

Telefonu kapat
Konferanstan çıkıyorsunuz.

3.5.3 Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda
bırakmak için:
•
•

Transf
Telefonu kapat.

3.5.4 Kişileriniz hakkındaki bilgileri görüntüleyin
•

Devam eden arama simgesini seçin.
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3.6 İkiden fazla karşı tarafla aynı anda konuşma
Bu özelliğin kullanılabilirliği sisteminize ve sistemin yapılandırmasın bağlıdır.
İkiden fazla kişinin katıldığı bir konferans görüşmesindesiniz. Konferansa başka katılımcı eklemek için:
•
•
•
•

Ekle
Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
Karşı taraf cevap verir.
Ekle İlave kişiyle görüşme yapıyorsunuz.

3 yönlü konferans sırasında en çok üç ek katılımcı ekleyebilirsiniz.

3.7 Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)
3.7.1 Özel bekletme:
Bir görüşme sırasında, aynı telefondan gelen bir çağrıyı beklemeye alıp daha sonra tekrar dönmek
istiyorsunuz.
•
•

Konuşma sırasında.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
o

Devam eden arama simgesini seçin.
BeklAl

Çağrınız beklemeye alındı

.

Beklemeye alınan çağrıya dönme:
Aşağıdakilerden birini kullanın:
• Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.
•
•

Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.
Cagriyi geri al

•

Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin (
/

).

3.7.2 Genel bekletme:
Sisteminizdeki herhangi bir telefonda görüşmenize geri dönmek için.
•

Konuşma sırasında.

•

Beklet

Çağrınız beklemeye alındı

.

Herhangi bir telefonda beklemeye alınan çağrıya dönme:
Aşağıdakilerden birini kullanın:
• Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.
•
•

Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.
Cagriyi geri al

•

Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin (

/

).
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3.8 Bir dış aramayı beklemeye alma (bekletme)
Bir dış aramayı beklemeye alabilir ve aramaya başka bir telefonda geri dönebilirsiniz:
• Konuşma sırasında.
• Cagriyi parket
Bekletilen hedef sette bekletme duyurusu mesajı görünür.

3.8.1 Bekletilen aramaya geri dönmek için:
Bekletilen aramayı otomatik olarak almak için, bekletilen hedef setin ahizesini kaldırın.
• 'Menu' sayfasına gidin
• Ayarlar Hizmetler Bakma Cagri toplama hizmetleri Cgr.parket/geri al
Bekletilen aramaya önceden ayarlanan süre içinde (varsayılan değer 1 dakika 30) geri dönülmezse
arama operatöre aktarılır.

3.9 Bir dahili görüşmeye izinsiz girme
Karşı tarafın hattı meşgul. Numara 'korumalı' değilse ve yetkisi varsa görüşmeye izinsiz girebilirsiniz:
•
•

Araya girme
Çıkmak için aynı tuş (Araya girme).

İzinsiz girişe karşı koruma:
•
•

Programlanmış bir tuşa basınız (Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir).
Aranan numarayı girmek.

Telefonu kapattığınızda koruma iptal edilir.

3.10 Ses düzeyini ayarla
Çağrı sırasında hoparlör veya ahizenin ses seviyesini ayarlayın:
•
•

Konuşma sırasında.
Ses düzeyini ayarla.

3.11 Kötü niyetli aramayı bildirme
Bu tuş kötü niyetli aramaları bildirmenizi sağlar. Bu arama dahili bir kaynaktansa, sisteme özel bir
mesajla bildirilir.
•
•

Kötü niyetli bir çağrı aldınız.
Kotu amacli

3.12 Geçerli görüşmeyi kaydetme
Bir veya daha fazla karşı tarafla konuşurken konuşmayı kaydedebilirsiniz. Kaydın başında veya sonunda
sizi arayan kişi bir bip sesi duyar.
Kullanıcının bu özelliği kullanmak için uygun haklasa sahip olması gerekir. Kaydedilen görüşmeler daha
sonra sesli postalar olarak görünür.
İletişim sırasında konuşmayı kaydetmek için:
• Kaydet
Kaydı başlat.
• Kayıt sürüyor
o KytYenBslt
Kaydı yeniden başlatmak için.
o KytDurdur
Kaydı durdurmak için.
o Ara ver
Kaydı durdurmak için.
o KytDvm
Kayda devam etmek için.
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4 Şirket ruhu
4.1 Genel zile cevap verilmesi
Operatör yerinde yoksa operatöre gelen dış aramalar genel zille belirtilir. Yanıtlamak için:
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma

Cagri toplama hizmetleri

Gece hizmet cagrisi topla

4.2 Yönetici/sekreter filtrelemesi
Sistem yapılandırması 'Yönetici/Asistan' gruplarının oluşturulmasına izin verir, böylece yöneticiye gelen
aramalar bir veya daha çok asistana yönlendirilebilir.
Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.

4.2.1 Yönetici veya asistan telefonundan:
•
•

Programlanmış bir tuşa basınız
Iptal etmek için aynı tuş.

Seçilen kişi tarafından çağrılarınız filtrelenir (sekreter,…).

Yönetici telefonunda filtreleme programlanmış 'filtreleme' tuşuna karşılık düşen simgeyle belirtilir.

4.3 Bir çağrının alınması
Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan
aramayı cevaplayabilirsiniz.

4.3.1 Kendi çağrı alma grubunuzdaki telefon çalıyorsa:
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma

Cagri toplama hizmetleri

Grup cagri topla

4.3.2 Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalmıyorsa:
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma
Çalan telefonun numarası

Cagri toplama hizmetleri

Ozel cagri topla

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.
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4.4 Çağrı dağıtım grupları
4.4.1 Çağrı dağıtım grubu araması:
Belirli numaralarla bir çağrı dağıtım grubu oluşturulabilir ve grup numarası çevrilerek aranabilir.

4.4.2 Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için:
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma
Grup numaranızı girin

Ek hizmetler

DhlPBXGrbdn

Ek hizmetler

DhlPBXGrubuna

4.4.3 Grubunuza geri dönme:
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma
Grup numaranızı girin.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her
zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

4.5 Bir dahili karşı tarafı kendi çağrı cihazından arama
Aranan numara cevap vermiyor ve aradığınız kişinin bir çağrı cihazı olduğunu biliyorsunuz:
•
•
•

Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
Cagri
Lütfen hedeflenen numarayı çevirin

Çağrı bırakma işlemi devam ediyor.

Karşı taraf sistemdeki herhangi bir telefondan cevap verebilir.

4.6 Çağrı cihazınızda bir aramayı cevaplama
Çağrı cihazınıza gelen bir arama sistemdeki herhangi bir telefondan cevaplanabilir.
•
•
•
•

Çağrı cihazınız bipler.
'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma
Dahili numaranız.

Cagri servisleri Cagri cevabi

4.7 Bir karşı tarafı hoparlöründen arama
Dahili aramanız cevap vermiyor. Yetkiniz varsa karşı tarafın telefonunu uzaktan etkinleştirebilirsiniz:
•
•

Aradığınız kişi cevap vermiyor.
HoparlAnonsu Karşı tarafın telefonundaki hoparlöre bağlandınız (bu kişi eller serbest işlevini
kullanıyorsa).
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4.8 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme
•

•
•
•

•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
o 'Menu' sayfasına gidin
Yazili mesaj (1 Yeni yazili mesaj /x Yeni yazili mesajlar)
Gonder
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Mesajı alacak terminalin numarasını girin.
o Ismin ilk harflerini giriniz.
o Hizli arama: perso sayfasından veya eklentiden programlanmış tuşu seçin.
Mesaj türünü seçin.

Önceden tanımlanmış mesaj gönderme
• Hazir
• Önceden tanımlanmış bir mesajı seçme.
• Onayla
•
Mesaj gönderme işlemi tamamlandı
• Tamamlanacak
• Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.
• Mesajınızı yazın.
• Onayla
•
Yeni bir mesaj gönderiliyor
• Yaratilacak
• Mesajınızı yazın.
• Onayla
•
Önceki mesaj gönderiliyor
• Onceki mesaj
• Onayla
•
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4.9 Bir metin mesajı aktarın
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:

•
•

o
o 'Menu' sayfasına gidin
Yazili mesaj (1 Yeni yazili mesaj /x Yeni yazili mesajlar)
Mesaj oku Mesaji yonl.

•

Aranan telefonun numarası /Arananın ismi (Adi hecele /
o Gonder Mesajın gönderilmesi.
o Cikis Yayın sonu.

Eski ve yeni mesaj sayısını göster.
).

4.10 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek
•
•
•
•
•

Sesli mesaj (1 Yeni sesli mesaj /x Yeni sesli mesajlar)
Kişisel kodunuzu girin Eski ve yeni mesaj sayısını göster.
Gonder
Mesajınızı kaydedin.
Cikis Kaydın sonu.

•

Aranan telefonun numarası /Arananın ismi (Adi hecele /
o Gonder Mesajın gönderilmesi.
o Cikis Yayın sonu.

).

4.11 Bir istasyon grubunun hoparlöründe mesaj yayınlama
Yayın grubunuzdaki hoparlörlerde cevaplamanın gerekmediğini belirten bir mesaj yayınlanabilir:
•
•

Açma.
Yayın grubunun numarası

•

Telefonu kapat.

Konuşmak için 20 saniyeniz vardır.

Mesaj yalnızca terminaller kullanımda değilken ve hoparlör varsa yayınlanacaktır.
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5 Görüşmeyi sürdürme
5.1 Çağrıları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)
Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.
•
•
•

Aktarma simgesini seçin.
Aninda yonlendirme
Aranan numara Yönlendirme kabul edildi.

•
Arama yapabilirsiniz, ancak sizi yalnızca hedef numara arayabilir.

5.2 Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi
•
•

Aktarma simgesini seçin.
AndSMsgYon Yönlendirme kabul edildi.

•

5.3 Mesajların kontrol edilmesi
Yeni bir sesli posta, kısa mesaj veya geri arama isteği aldığınızda bu mesaj tuşu yanıp söner ve
cevapsız arama varsa yanar.
•
•
•
•
•

1 Yeni sesli mesaj /x Yeni sesli mesajlar
Kişisel kodunuzu girin Arayanın isminin, mesaj tarihinin, saatinin ve sırasının gösterilmesi.
Dnsmn? Mesajı dinleyin.
Mesajı dinledikten sonra aşağıdakilerden birini yapın.
o Cevapla Mesajları tekrar dinlemek.
o Sil Mesajın silinmesi.
o Geri arama Mesaj gönderen kişiyi geri arayın.
o Sakla Mesajı arşivleme.
o

/ Cikis

Konsültasyonu sonlandırma.

5.4 Çağrıları yönlendirmek
Arayanlar bu sayede siz şirket içinde dolaşırken size ulaşabilir:
•

•
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
Aktarma simgesini seçin.
o 'Menu' sayfasına gidin Yonlendir
Diger y?l.
Programlanacak yönlendirme türünü seçin.
o Mesgulse yonlendir
o Cevapsizsa yonlendir
o Mesgulse/cevapsizsa yonl.
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•

Aktarma hedefini girin:
o Numarayı çeviriniz
o Sesli mesaj
o Hizli arama: perso sayfasından veya eklentiden programlanmış tuşu seçin.
Yönlendirme kabul edildi.

Bu özellik için programlanmış tuşunuz varsa özelliğe doğrudan erişebilirsiniz.
•
•

Programlanmış bir tuşa basınız.
Numara alma yönlendirmesi Yönlendirme kabul edildi.

5.5 Aramalar çağrı cihazınıza yönlendirme
Arayanlar bu sayede siz şirket içinde dolaşırken size ulaşabilir:
•

Programlanmış bir tuşa basınız (Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir)
Yönlendirme kabul edildi.

5.6 Alan terminalden aramaları yönlendirme ('Beni izle')
Aramaları şu an bulunduğunuz yerden almak istiyorsunuz:
'Beni izle ' işlevini kullanın.
•
•
•
•

Aktarma simgesini seçin.
Diger y?l. Uzaktan yonlendirme
Çağrı almak istediğiniz terminalin numarasını girin.
Çağrı yönlendirmek istediğiniz terminalin numarasını girin.
Yönlendirme kabul edildi.

Bu özellik için programlanmış tuşunuz varsa özelliğe doğrudan erişebilirsiniz.
•
•

Programlanmış bir tuşa basınız.
Dahili numaranızı çevirin Yönlendirme kabul edildi.

5.7 Seçici yönlendirme uygulama
Birincil numaranızı ve ikincil numaranızı veya numaralarınızı farklı setler yönlendirebilirsiniz.
•
•
•

•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma Ek hizmetler
Yönlendirilecek numarayı seçin.
o Birinci hat secimi
o Ikinci hat secimi
Onayla
Çağrı almak istediğiniz terminalin numarasını girin.
Yönlendirmenin hedef numarası arandı.

•
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5.8 Rahatsız etmeyin
Terminalinizi geçici olarak tüm aramalara kapatabilirsiniz.
•
•
•
•

Aktarma simgesini seçin.
Rahatsiz etmeyin
Özelliği etkinleştirmek için kodu girin.
Onayla Yönlendirme kabul edildi.

•
Sizinle görüşmek isteyenler aradıklarında setlerinde 'Rahatsız Etmeyin' mesajı görünecektir.
Rahatsız etmeyin özelliğini devre dışı bırakmak için:
•
•

Aktarma simgesini seçin.
RtsEtmEtkKld

•

5.9 Tüm yönlendirmeleri iptal etme
•
•

Aktarma simgesini seçin.
EtkKaldir

Tüm yönlendirmeleri iptal etmek için başka tür bir yönlendirme de programlayabilirsiniz.

5.10 Belirli bir yönlendirmeyi iptal etme
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:

•

o
Aktarma simgesini seçin.
o Ayarlar Hizmetlerim Bakma Yonlendirme hizmetleri
Diger y?l. Yonlendirmeyi iptal et / Takibi iptal et

5.11 Dahili arayanlara kaydedilmiş mesaj bırakma
Terminalinizden sizi arayan terminale görüntülenecek bir mesaj bırakabilirsiniz.
• Aşağıdakilerden birini kullanın:

•
•
•

o
o 'Menu' sayfasına gidin
Yazili mesaj (1 Yeni yazili mesaj /x Yeni yazili mesajlar)
MetneYonlendir
Mesaj türünü seçin.

Önceden tanımlanmış mesaj gönderme
• Hazir mesaj
• Önceden tanımlanmış bir mesajı seçme.
• Onayla
•

8AL90342TRAAed01

32 /54

8088 Smart DeskPhone
Mesaj gönderme işlemi tamamlandı
• Tamamlanacak
• Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.
• Mesajınızı yazın.
• Onayla
•
Yeni bir mesaj gönderiliyor
• YaratilMsj
• Mesajınızı yazın.
• Onayla
•
Metin yönlendirme özelliğini devre dışı bırakmak için:
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o

•

MtnYonlIptEt

o
Yeni yazili mesaj
EtkKaldir

MtnYonlIptEt

Kısa mesaj görüntülenir.

•

5.12 Yazılı mesajlara bakma
İkaz lambası mesaj varlığını gösterir.
•
•
•
•

Alınan mesaj sayısı.
1 Yeni yazili mesaj /x Yeni yazili mesajlar
Mesaj oku Arayanın isminin, mesaj tarihinin, saatinin ve sırasının gösterilmesi.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Yeniden ara Mesaj gönderen kişiyi geri arayın.
o Mesaji kaydet Mesajın kopyalanması.
o Sonraki mesaj Sonraki mesaj.
o MetinCevabi Kısa mesajla cevaplama.
o Sil Mesajı silin.
o
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6 Masraflarınızı yönetme
6.1 Aramalarınızın masraflarını doğrudan iş hesaplarına yansıtma
Dış aramalarınızın masraflarını iş hesabı numaralarına yansıtabilirsiniz.
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma
İş hesabı numarası.
Numara gerekli.

Ek hizmetler

Is hesap kodu

6.2 Terminalinizden bir dahili kullanıcı için yapılan dış aramanın masrafını
öğrenme
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Bakma Gorusme & geri aramalar

8AL90342TRAAed01

Ucretlendirme bilgileri

34 /54

8088 Smart DeskPhone

7 Telefonunuzu programlama
7.1 Sesli posta kutusunu aktif etmek
•

Ikaz lambası yanıp söner.

•
•
•

Sesli mesaj
Şifrenizi giriniz ve isminizi sesli kılavuzun talimatlarına göre kaydediniz.

Şifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanılır.
Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:
• Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
• Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).
En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm
olasılıkları içermez.

7.2 Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi
Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•

Sesli mesaj
Kişisel kodunuzu girin.
Kisisel scnk. SelamlamaMsj KisiselSelamlm Mesajın kopyalanması.
Bitir Kaydın sonu.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Kabul et Onaylayınız.
o Yeniden baslat Bir mesajı yeniden kaydetme.
o Cevapla Mesajları tekrar dinlemek.

Standart anonsa geri dönmek için.
•

Normal komut

7.3 Telefon setinizin şifresini değiştirme
•
•
•
•
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Sifre
Eski kod (4 rakam).
Onayla
Yeni kod (4 rakam).
Onayla
Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin.
Onayla

•
Bu kod programlama işlevlerine erişmek ve kullanıcının \'Kilit Ayarlama \' işlevine için şifre görevi görür
(varsayılan kod: 0000).
Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:
• Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
• Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).
En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm
olasılıkları içermez.
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7.4 Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme
•
•
•
•
•
•

Sesli mesaj
Kişisel kodunuzu girin.
Kisisel scnk. Yonetici scnk.
Yeni kod (4 rakam).
Onayla

Sifre Sifrem

•
Sesli posta kutunuz başlatılmadığı sürece kişisel kod 0000'dır.
Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:
• Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
• Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).
En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm
olasılıkları içermez.

7.5 Ses işlevlerini ayarlama
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Zil
Sifre Gir.
Onayla

7.5.1 Zili seçin
•

•

Zil sesinin ilişkilendirileceği arama türünü seçin.
o Dahili cagri
o Harici cagri
İstediğiniz ezgiyi seçme (16 ezgi).

•
•

Bitir

•

Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.2 Zil sesini ayarlama
•

Telefon boşta.

•

Ses tuşlarına basarak veya imleci ekranın üstündeki ses barı boyunca hareket
ettirerek sesi ayarlayın (seviye sayısı: 7).

7.5.3 Sessiz mod etkin/iptal
•

DigerScnk
o ▫ Sessiz mod
o ▪ Sessiz mod

Devreye sokmak için.
Devreden çıkarmak için.

•

Bitir

•

Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.
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7.5.4 Toplantı modunu etkinleştirne/devre dışı bırakma (zil sesi yükselir)
•

DigerScnk
o ▫ Ökande ringsignal
o ▪ Ökande ringsignal

Devreye sokmak için.
Devreden çıkarmak için.

•

Bitir.

•

Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.5 Kesikli çalma modunu etkinleştir/devreden çıkar
•
•

▫ Ett pip före ringsignal / ▫ Tre pip före ringsignal
▪ Ett pip före ringsignal / ▪ Tre pip före ringsignal

•

Bitir.

•

Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

Devreye sokmak için.
Devreden çıkarmak için.

7.5.6 Çağrı geldiğinde zil sesini ayarla
•
•

Telefonunuz çalar.
Zil sesini ayarlama.

•

7.6 Masaüstü telefonun parlaklığını ayarlama
Ekranın, LED'lerin, tuşların (eklenti) ve arka kabuktaki logo ışığının (isteğe bağlı) parlaklığını ayarlayın.

7.6.1 Parlaklığı ayarlayın
•
•
•
•

Ekran
Parlaklık düzeyi
Parlaklığı ayarlayın. Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin

•

7.6.2 Ekran koruyucusu başlamadan ertelemeyi ayarlayın
•
•
•
•

Ekran
Uyku
Ekranın parlaklığını ayarlayın. Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin

•
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7.7 Ortam ışığı sensörünü etkinleştirin veya devre dışı bırakın
Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için,
aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar (ortam ışığı sensörü).
•
•
•
•
•

Ekran
Uyarlanan parlaklik
Ortam ışığı sensörünü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Ekranın parlaklığını ayarlayın. Parlaklığı ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin

•

7.8 Ekran Koruyucu
•
•
•
•

Ekran
Hafif uyku
Ekran koruyucusu türünü seçin.

•

7.9 Karşılama sayfasını seçme
Bu işlev telefonda varsayılan olarak görüntülenecek sayfayı seçmek için kullanılır.
•
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin
Custo Set Anasayfa
Sifre Gir.
Onayla
Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Info, Son görülen sayfa …).

•
•

7.10 Dil seçme
•
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Dil
Sifre Gir.
Onayla
İstediğiniz dili seçin.

•
•

8AL90342TRAAed01

38 /54

8088 Smart DeskPhone

7.11 Çağrı numaraları ve işlevleri için tuşları programlama (Kisisel sayfa /F1
ve f2 tuşları /eklenti tuşları)
Tuş henüz programlanmadıysa:
•
•
•
•

Programlanacak tuşu seçin.
Sifre Gir.
Onayla
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Hizli arama Bir numarayı programlamak için.
o Hizmetlerim Bir işlevi programlamak için.

Tuş zaten programlandıysa:
•
•
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin
Ayarlar Set Tus programi
Sifre Gir.
Onayla
Programlanacak tuşu seçin.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Hizli arama Bir numarayı programlamak için.
o Hizmetlerim Bir işlevi programlamak için.

Bir numarayı programlamak için
•
•
•
•

Hizli arama
Numarayı girme.
Tuşun adını girin (F1, F2 tuşları için kullanılamaz).
Onayla

•
Bir işlevi programlamak için
•
•
•

Hizmetler
Listeden programlanacak bir hizmet seçin.
Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

•

7.11.1 Diğer olasılıklar
•
•

Duzelt Görüntülenen girişin içeriğini değiştirme.
Sil Programlanan tuşu silme
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7.12 Programlanan bir tuşu değiştirin
•
•
•
•
•

•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Tus programi
Sifre Gir.
Onayla
Değiştirilecek tuşu seçin:
o
/
o Kisisel sayfa (değiştirilecek tuş perso sayfasında veya eklentideyse).
Duzelt
Bu bölümde açıklanan aynı prosedürü izleyin: Çağrı numaraları ve işlevleri için tuşları
programlama (Kisisel sayfa /F1 ve f2 tuşları /eklenti tuşları).

•

7.13 Programlanan tuşu silme
•
•
•
•
•

•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Tus programi ProgKisiselSyf
Sifre Gir.
Onayla
Silinecek tuşu seçin:
o
/
o Kisisel sayfa (değiştirilecek tuş perso sayfasında veya eklentideyse).
Sil

•

7.14 Randevu anımsatıcısı programlama
Geçici anımsatıcının saatini tanımlayabilirsiniz (24 saat içinde bir tane).
• 'Menu' sayfasına gidin.
• Randevu
• Randevu tarihi girin.
• Randevu hedef aygıtının numarasını çevirin.
•
Karşılama sayfasında 'Randevu programlandı' simgesi görünür.
Programlanan zamanda telefonunuz çalar:
•
Aramalarınız başka bir terminale yönlendirildiyse, yönlendirme anımsatıcı aramasına uygulanmaz.
Anımsatıcı isteğinizi iptal etmek için:
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Randevu Sil

•
Karşılama sayfasından 'Randevu programlandı' simgesi kaldırılır.
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7.15 Telefon numaranızın öğrenilmesi
Telefon hattınızın numarası 'Bilgi' sayfasında görüntülenir.

7.16 Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün
Bu simge telefonun kilitli olduğunu belirtir.
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Kilit
Şifrenizi girin Telefonunuz kilitlenir/kilidi çözülür.

7.17 Jak aksesuarı takma (mikrofonlu kulaklık, eller serbest, hoparlör)
Varsayılan olarak, telefonunuzun ses jakı bir ahize, eller serbest kiti veya hoparlör bağlamak için
kullanılabilir. Optimum ses kalitesi için geniş bantlı bir kulaklık da kullanılabilir.
Jak aksesuarını prize takın.
Durum çubuğunda özel bir simge görüntülenir:

.

Telefonunuz 3,5 mm, 4 kutuplu bir jakla donatılmıştır. Cihazınız uyumlu değilse, bir adaptör
kullanabilirsiniz.

7.18 İlişkili seti arama
Başka bir setin numarası sizin setinizin numarasıyla ilişkilendirilebilir (Bkz. İlişkili numarada değişiklik
yapma).
Aramak için:
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetlerim Birlesik hizmetleri

Cagri birlestirme

Aramanın başlatılması.

7.19 Aramalarınızı ilişkili numaraya yönlendirme
Önceden bir ilişkili numara tanımladıysanız aramalarınızı bu numaraya yönlendirebilirsiniz.
•
•
•

•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetler Bakma Birlesik hizmetleri
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Birlesik tasmasi Cevaplamadığınız zaman yönlendirmek için.
o Mesgulse birlesik tasmasi Hattınız meşgulken hemen yönlendirmek için.
o Msgl/CvpszBirlesikTasmasi Cevap vermediğinizde veya meşgul olduğunuzda
yönlendirmek için.
o Birlesik tasmasini iptal et İlişkili numaraya yönlendirme işlevini iptal etmek için.
Onayla

8AL90342TRAAed01

41 /54

8088 Smart DeskPhone

7.20 İlişkili numarada değişiklik yapma
İlişkili numara bir telefon seti numarası, sesli posta numarası veya çağrı cihazı numarası olabilir.
•
•
•
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetler Birlestir
Şifrenizi girin.
Onayla
Duzelt
Yeni ilişkilendirilen numarayı seçin.
o Yeni ilişkilendirilen numarayı girin Programlama kabulü görüntülenir.
o Sesli mesaj
o Hizli arama
Programlama kabulü görüntülenir.

7.21 Tandem yapılandırması
Bu yapılandırma iki seti tek bir arama numarası altında gruplamanızı sağlar. Setiniz ana set olur, ikinci
set ise (genellikle DECT setidir) ikincil set olur. Her setin kendi rehber numarası vardır, ancak tandem
numarası ana setin numarasıdır. Bir çağrı aldığınızda iki set de aynı anda çalar. Setlerden biri
cevapladığında diğer setin çalması kesilir. Ana setin tüm numaraları meşgulse, ikincil (DECT) set
çalmaz. İkincil set yine kendi numarasından aranabilir, ancak bu durumda tandem işlevi artık dikkate
alınmaz. İki setteki işlevlerin çoğu ortaktır, örneğin: yönlendirme, randevu anımsatıcısı, çeşitli mesajlar
vb. Ancak diğer işlevler sete özgüdür, örneğin: ayrı rehber, aranan son numara, hizmet dışı, kilit
ayarlama vb.
Bu ayarla ilgili daha fazla bilgi için tesisatınızı yapan kişiye başvurun.

7.22 İntercom listenizi oluşturun, değiştirin veya bakın (maks. 10 numara)
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Hizmetler Dahili tel.
Ekranda verilen talimatları uygulayın.

7.23 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ahizesi takma (eşleşen)
Bir Bluetooth® kulaklığın kullanılabilmesi için terminalle doğru şekilde eşleşmesi gerekir.
•
•
•

Bluetooth
Işaretli değilse Bluetooth® onay kutusunu işaretleyin.

•
Ahize kapalı durumdayken, 2 Bluetooth® ahizesi tuşuna aynı anda basın (uzun basma).
3 notalı sinyal duyarsınız ve LED dönüşümlü olarak yeşil ve turuncu yanar.
Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin.
• İlgili ekipmanı seçin. Ahize, bir Bluetooth® ahize olarak görünür.
• 3 notalı ses, ahizenin düzgün kurulduğunu belirtir (Pil şarj seviyesine göre LED yeşil ya da
turuncu yanar). Pil şarj seviyesine bağlı olarak LED yeşil veya turuncu yanıp söner.
•

Ana sayfaya geri dön.
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7.23.1 Hata mesajları
Bluetooth® ahize 4 bip sesinden oluşan bir
sekans yayınlar

Aygıtınız, Bluetooth® ahizenizden daha eski
bir sürüm

Aygıt, Bluetooth® ahize ile uyumlu
olmadığını belirten bir hata mesajı
görüntülüyor

Bluetooth® ahizeniz, aygıtınızdan daha eski
bir sürüm

7.24 Bluetooth® ahizenin kullanımı
Kablosuz Bluetooth® ahize kullanıcının setten 10 metrelik bir uzaklık içinde, elleri tamamen serbest
olarak bir aramayı cevaplamasını ve konuşmasını sağlar.
Ahizede bir LED ve iki düğme vardır.

7.24.1 Açmak/kapamak
•

Bluetooth® ahizeyi açın/kapatın: açma/kapama tuşuna uzun basın.

7.24.2 İkaz lambası
•
•
•
•

Yanıp sönen yeşil ışık: normal çalışma.
Sabit yeşil ışık: kulaklık şarj olurken (kulaklık tamamen şarj olduğunda LED söner).
Yanıp sönen turuncu ışık: bataryanın şarjı azaldığında veya kulaklık, kapsama alanının dışına
çıktığında.
Sabit turuncu ışık: arıza.

7.24.3 Yanıtlama/Kapatma ve Ses/Sessiz tuşları
•
•
o
o

Yanıtlama/Kapatma: Bir aramayı yanıtlamak veya aramayı sonlandırmak için bu tuşa basın.
Ses/Sessiz:
Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın.
Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın.

Bluetooth® ahize yerindeyse, çağrıyı almak veya bitirmek için Açma/Kapatma tuşuna basmanız
gerekmez. Bluetooth® ahizesini kaldırmanız/koymanız yeter.

7.25 Bluetooth® ahizesini kaldırma
•
•

Bluetooth

Eşleşen farklı ekipmanların görünümü.
•
•
•

Çıkarılacak ekipmanı seçin.
Aygıtın bağlantısını kesin.
Donanım bağlantısının koptuğuna dair bilgilendirme mesajı. Aygıt unutulmadı, istediğiniz zaman
tekrar bağlayabilirsiniz.
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Aygıtı tamamen kaldırmak için:
•
•
•
•

Bluetooth
Kaldırılacak donanımın ayarlar simgesini seçin.
Unut

Ekipmanın çıkarıldığını bildiren mesaj.

7.26 Yöneticinizle iletişim kurma
Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.
Yöneticinizle iletişim kurmadan önce telefonunuzun parça numarası ve yazılım sürümü gibi bilgilerin
elinizde olduğundan emin olun.

7.26.1 Parça numarası
Telefonun parça numarası telefonun alt tarafında yer alır.

7.26.2 Yazılım sürümü
Yazılım sürümü aşağıdaki yol izlenerek telefonda görüntülenebilir:
•
•

Ayarlar Se?nk Versiyon
ALE International tarafından çok noktalı Bluetooth® kulaklık sağlanabilir.
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8 'Benimle toplantı yap' konferansı
'Benimle toplantı yap' işlevi, maksimum 29 kişilik bir konferans düzenlemek için kullanılır (maksimum
değer OXE sisteminde yapılandırılır 7, 15 veya 29 kişi olabilir).

8.1 Bir 'Benimle toplantı yap' konferansı başlat
Katılımcıların konferansa katılması için, öncelikler konferans için bir toplantı zamanına karar vermeli ve
onlara erişim kodunu göndermelisiniz.
•
•

'Benimle toplantı yap' konferans ön ekine girin. Bu ön ek, sistem yapılandırması sırasında
yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticiniz ile iletişim kurabilirsiniz.
Konferans erişim kodunu girin.

Konferans ayarlandı. Katılımcılar toplantıya katılmak için bu erişim kodunu girmek zorundadır.
Konferans erişim kodunu katılımcılara gönderin.
Ağ bağlantılı OXE sistemleri kullanıyorsanız, uzak bir OXE sistemiyle 'Benimle toplantı yap' konferansı
başlatmak için, konferansın yerini belirtmek üzere ön ek işleminden sonra uzak OXE sisteminin telefon
numarasını girmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişim kurun.

8.2 Bir 'Benimle toplantı yap' konferansına katıl
Konferans başlatıcısı tarafından ayarlandığında, diğer katılımcılar 'Benimle toplantı yap' konferansına
katılabilirler.
•
•

•

'Benimle toplantı yap' konferansı için katılım kodunu girin. Bu kod, sistem yapılandırması
sırasında yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.
Konferans erişim kodunu girin.
Konferans erişim kodu: 'x' haneli kod Konferans yöneticisi tarafından tanımlandı ve konferansa
katılabilmeleri için katılımcılara iletildi.
Konferans modundasınız.

Bir katılımcı konferansa katıldığında bir işitilebilir bip sesi gelir.
Maksimum katılımcı sayısına ulaşıldıysa konferansa katılamazsınız.
Doğrudan konferansa ulaşamıyorsanız, öncelikle dahili bir kullanıcıyı veya otomatik bir operatörü
aramalısınız. Bu, 'Benimle toplantı yap' konferansına katılmak için çağrı numarasını çevirir ve ardından
çağrınızı aktarır (10 saniye).
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9 Telefonu SIP veya 'Güvenli' modda
kullanma
Telefonunuz SIP standardıyla uyumludur ve bir SIP ortamında basitleştirilmiş modda kullanılabilir.
Şirketinizin telefon sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak, sistemle olan bağlantı kesildiğinde telefon
setiniz, servisin sürekliliğini sağlamak amacıyla otomatik olarak ´güvenli´ moda geçebilir. Ardından,
şirketinizin telefon sistemiyle bağlantı yeniden kurulana kadar telefonunuz SIP modunda çalışır.
SIP modunda, her telefon URI denilen bir karakter dizisiyle tanımlanır. Şirketinizde arayanın URI'si
genellikle arayan kişinin telefon numarasıdır.
Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.
Önceden programlanmış işlev tuşları SIP modunda devre dışıdır.

9.1 Çağrı yapma
9.1.1 Hattı alma
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•
•

Ahizeyi kaldırınız

Lütfen hedeflenen numarayı girin.

Hands free Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.

•

Arama tuşu

Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.

Bir ses duyarsınız.

9.1.2 Konuşulan kişiyi dahili numarasıyla ara
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•
•

Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.
Hattı alma Lütfen hedeflenen numarayı çevirin

Ara

9.1.3 Arayanın URI'sini kullanarak arama
•
•

Hattı alma.
URI'ye göre ara

•
•

Arayanın URI'sini girin.

•

/ Ara

SIP modunda, her telefon URI denilen bir karakter dizisiyle tanımlanır. Şirketinizde arayanın URI'si
genellikle arayan kişinin telefon numarasıdır.

9.2 Kişisel rehber aracılığıyla arama
•

•
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Dizin
o Hattı alma Kaynak rehber
Karşı tarafınızı listeden seçin.
Ara
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9.3 Aranan son numarayı tekrar arama
•

Tekrar ara tuşu (kısa süreli olarak basın).
aranması).

Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar

9.4 Çağrı alma
9.4.1 Çalmayı durdur
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•
•

Bu tuşa bir kez basın.
Susturma

9.4.2 Gösterilen çağrıyı reddetme
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•
•

Bu tuşa iki kez basın.
Cagriyi reddet

9.4.3 Aramayı cevaplayın
Aşağıdakilerden birini kullanın:
•

Ahizeyi kaldırınız.

•
•

Hands free.
Cagriyi al

•

'Gelen arama' simgesini seçin.

•

Arama tuşu.

9.5 Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma
•
•

•

Konuşma sırasında.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o 2.cagr Ilk görüşme beklemeye alınır.
o
Serbest hat tuşu.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o Ikinci konuşulacak kişinin numarası.
o URI'ye göre ara Arayanın URI'sini kullanarak arama.
o Kaynak rehber Kişisel rehberden arama.
o

Aranan son numarayı tekrar arama.

SIP modunda, her telefon URI denilen bir karakter dizisiyle tanımlanır. Şirketinizde arayanın URI'si
genellikle arayan kişinin telefon numarasıdır.
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9.5.1 İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek için:
•
•

•

İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede. İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi
beklemede
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o 2.Arama kapali
o
Ahizeyi yerine koyun
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
o

Yanıp sönen ışıklı hat tuşu
CgrGeriAl

İlk kişiyle görüşme yapıyorsunuz

9.6 Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama
•
•

Görüşme sırasında, başka biri size ulaşmaya çalışıyor 3 saniye arayanın adı veya numarası
görünür.
Görüntülenen aramaya cevap vermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
Simgesi yanıp sönen hat tuşu.

o

•

o
Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
o Cagriyi al
Ilk görüşme beklemeye alınır.

Sizi ilk arayana dönmek için süren konuşmayı bitirin
•

•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o 2.Arama kapali
o
Ahizeyi yerine koyun.
Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
o

Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
CgrGeriAl

İlk kişiyle görüşme yapıyorsunuz

9.7 Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)
Bir görüşme sırasında, aynı telefondan gelen bir çağrıyı beklemeye alıp daha sonra tekrar dönmek
istiyorsunuz.
•

Konuşma sırasında.

•

BeklAl

Çağrınız beklemeye alındı

.

Beklemeye alınan çağrıya dönme:
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
o
o

Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
CgrGeriAl
Simgesi yanıp sönen hat tuşu.
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9.8 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)
Görüşme sırasında ikinci arama beklemededir.
•

Beklemeye alınan kişiyi seçin İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede. İkinci
kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede.

9.9 Bir çağrının aktarılması
•

•
•

Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz.
o İkinci bir kişinin aranması Ilk görüşme beklemeye alınır.
o Aktar Iki karşı taraf birbirine bağlandı.
İki kişiyle iletişimdesiniz.
o Transf Iki karşı taraf birbirine bağlandı.
Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz. İkinci karşı taraf beklemede. Süren çağrıyı 3. bir kişiye
aktarmak istiyorsunuz.
o 3.ye aktar
o Aktarımın alıcısını ara.
o Aktar Iki karşı taraf birbirine bağlandı.

Beklemeye alınan çağrıya dönme:
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.

o
o

CgrGeriAl
Simgesi yanıp sönen hat tuşu.

o

9.10 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)
•
•

Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.
Konfe Konferans modundasınız.

9.10.1 Bütün konuşmacılarla hattı kesmek (Konferans etkinse)
•

Aşağıdakilerden birini kullanın:
o
o

Telefonu kapat.
Konferans sonu

9.10.2 Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda
bırakmak için:
•
•

Transf
Telefonu kapat.

9.11 Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın
Karşı tarafın sesini duyabilirsiniz, ancak o sizin sesinizi duyamaz:
•

Konuşma sırasında.

•

Mikrofonu devreden çıkarma

•

Konuşmayı sürdürme

8AL90342TRAAed01
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9.12 Ses düzeyini ayarla
Çağrı sırasında hoparlör veya ahizenin ses seviyesini ayarlayın:
•

Konuşma sırasında.

•

Ses düzeyini ayarla.

9.13 Çağrıları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)
Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.
•
•
•
•

Vidarekoppla Setinizin yönlendirme durumunu görüntüleme.
Aninda yonl.
Yönlendirmenin alıcısını arayın.
Sakla Yönlendirmeyi doğrulayın.

•
Arama yapabilirsiniz, ancak sizi yalnızca hedef numara arayabilir.

9.13.1 Yönlendirmeyi değiştirme
•
•
•
•

Vidarekoppla Setinizin yönlendirme durumunu görüntüleme.
Aninda yonl.
Yönlendirmenin alıcısını arayın.
Sakla Yönlendirmeyi doğrulayın.

•

9.13.2 Yönlendirmeyi iptal etme
•
•

Vidarekoppla
EtkKaldir

Setinizin yönlendirme durumunu görüntüleme.

•

9.14 Ses işlevlerini ayarlama
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Zil

9.14.1 Zili seçin
•
•

Melodi
İstediğiniz ezgiyi seçme (16 ezgi).

•
•

Bitir.

•

Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

9.14.2 Zil sesini ayarlama
•
•

Duzey
İstediğiniz ses düzeyini seçin: (12 düzey).

•
•
•

Bitir.
Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.
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9.14.3 Sessiz mod etkin/iptal / Toplantı modunu etkinleştirne/devre dışı bırakma (zil sesi
yükselir)
•

•

DigerScnk
o Normal zil
o Sessiz mod
Ökande ringsignal

•
•

Bitir.

•

Diğer ses özelliklerini ayarlamak için

9.14.4 Kesikli çalma modunu etkinleştir/devreden çıkar
•
•
•
•

Bip
Ett pip före ringsignal
Tre pip före ringsignal
Ringsignal utan pip

•
•
•

Bitir.
Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

9.14.5 Çağrı geldiğinde zil sesini ayarla
•
•

Telefonunuz çalar.
Zil sesini ayarlama.

9.15 Dil seçme
•
•
•

'Menu' sayfasına gidin.
Ayarlar Set Dil
İstediğiniz dili seçin.

•

9.16 DTMF sinyalleri gönderme
Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin
kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.
Varsayılan olarak iletişim sırasında, SIP modunda telefonunuz ses frekansında kodları göndermek üzere
ayarlanmıştır: bu kodları telefonunuzdaki tuşları kullanarak girin.
Bu ayarla ilgili daha fazla bilgi için tesisatınızı yapan kişiye başvurun.
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10 Aksesuarlar
ALE destekli aksesuarlar müşterilerimizin çoğunda/tümünde (hardphone'lar, softphone'lar). Bu belgede
sunulan aksesuar listesi sözleşmesel olarak bağlayıcı değildir ve önceden uyarmaksızın değiştirilebilir.

10.1 Kulaklıklar
10.1.1 3,5 mm jak 4 kutuplu kablolu kulaklık seti
•
•
•
•
•
•
•

Corded Monaural Wideband Headset (Plantronics HW510N 3GV28047AD).
Corded Binaural Wideband Headset (Plantronics HW520N 3GV28048AD).
Quick Disconnect to Jack 4 poles, pack of 10 items (Plantronics, 3GV28177AB).
Corded Premium Monaural Wideband Headset (Sennheiser SC 232 3GV28047BA).
Corded Premium Binaural Wideband Headset (Sennheiser SC 262 3GV28048BA).
Jack Monaural Headset (Plantronics C215 3BN78155AA).
Easy Disconnect to Jack 4 poles (Sennheiser CMB 01 CNTRL).

10.1.2 USB kulaklık
•
•
•
•
•
•

USB Binaural Headset (Plantronics C325-1 3GV28057AB).
Quick Disconnect to USB adapter (Plantronics DA45  DA80 3GV28178AA).
Corded Premium Monaural Wideband Headset (Sennheiser SC 232 3GV28047BA).
Corded Premium Binaural Wideband Headset (Sennheiser SC 262 3GV28048BA).
Corded Premium Binaural Wideband Headset (Sennheiser SC 260 USB CNTRL II
3GV28057BA).
Easy Disconnect to USB adapter (Sennheiser USB-ED CC 01).

10.2 Konferans modülü
•

Alcatel-Lucent 8125 Audioffice usb.
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11 Garanti ve hükümler
11.1 Güvenlik Talimatları
• Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya
düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
• Mıknatıslar geçici kalp pillerinin ve implant elektroşok cihazlarının çalışmasını etkileyebilir. Kalp piliniz
veya implant elektroşok cihazınız ile manyetik parçaları olan ahize arasında güvenli bir mesafe
bırakın: en az 4 santimetre (1½ inç).
• Kalp pili olan kimseler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır
(minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
• Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul
prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
• Ahize keskin metalik nesneleri çekebilecek mıknatıslı parçalar içerir. Yaralanmaları önlemek için, her
kullanımdan önce kulaklığa ve mikrofona keskin metalik nesneler yapışıp yapışmadığını kontrol edin.
• Bazı ürün türleri ile entegre pile sahip Bluetooth® Ahize edinilebilir. İlk kullanım öncesinde pil 6 saat
süreyle şarj edilmeli ve değiştirme işlemi patlama tehlikesini önlemek için doğru şekilde yapılmalıdır.
Yalnız tavsiye edilen pilleri kullanın. Yedek pil ihtiyacınız varsa çalıştığınız Partner ile iletişim kurun.
• Bir elektrik fırtınası sırasında (kablosuzlar hariç) telefonları kullanmaktan kaçının. Düşük olasılıkla da
olsa şimşek nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi vardır.
• Bu cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.
• Bu telefonu bir ISDN (Integrated Services Digital Network) veya normal bir PSTN (Public Switched
Telephone Network) bağlantısına bağlamayın. Bu, telefona ciddi düzeyde hasar verebilir.
• Telefonunuzu asla su ile temas ettirmeyin.
• Telefonunuzu temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Asla telefonunuzun plastik
kısımlarına zarar verebilecek çözeltiler (trikloretilen, aseton vs.) kullanmayın. Aerosollü temizleyiciler
kullanmayın.
• bu ürün, LAN (10/100/1000 BT) üzerinden PABX'e bağlanmak üzere tasarlanmıştır ya Ethernet (LAN)
bağlantı noktası üzerinden takılacak ya da CSA/UL/IEC 609501'e göre 'LPS' (Sınırlı Güç Kaynağı)
olarak onaylanmış ve 48V dc, minimum 0,27A olarak ölçülmüş bir Onaylı Doğrudan Prize Takılan
Ünite ile DC girişi üzerinden bağlantı yapılacak şekilde satılmaktadır. İzin verilen güç kaynakları: WA13B48R – Asian Power Devices Inc.
• Bazı Premium DeskPhone ve Smart DeskPhone cihazları, Bluetooth® ahizeleri veya diğer Bluetooth®
cihazları için bir Bluetooth® arabirimi sunar (frekans aralığı 2402-2480 MHz, yayılım gücü 5 mW).
• Bir POE bağlantısı yaparsanız harici Güç Kaynağı kullanmayın.
• Telefon ekranının kaplaması camdır. Telefon düşürüldüğü veya güçlü bir darbe aldığında bu cam
kırılabilir. Camın kırılması veya çatlaması halinde telefonu kullanmayı bırakın ve size zarar
verebileceği için kırılan cama dokunmayın. Hatalı veya kötüye kullanım nedeniyle kırılan cam, garanti
kapsamında değildir.
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11.2 Yasal Bildirimler
AVRUPA
Bu ekipmanın temel koşullarına uygunluk sağladığı direktifler: 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC),
2014/35/EU (LVD), 2009/125/EC (ErP) ve 2011/65/EU (RoHS)
Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir: ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com
ABD ve Kanada
Bluetooth® özellikli telefonlar Industry Canada’nın ruhsattan muaf RSS’lerine uygunluk sağlar. Cihazın
çalışması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen
şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu
donanım test edilmiştir ve FCC Kurallarının Bölüm 15'ine uygun olarak sınıf B dijital cihaz için sınırları
karşıladığı bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve
yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden
olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisi bulunmamaktadır. Bu donanım
radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir),
kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.
Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalm
Bu ekipman FCC/IC ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kontrolsüz ortamlar için belirlenen radyasyona
maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipmanın RF enerjisi düzeyleri çok düşüktür ve test edilmeksizin
özgül soğurma oranı (SAR) ile uyumlu olduğu kabul edilmiştir.
Kullanıcı Talimatları
Bu ürünü -5 C° - +45 C° (23 F° - 113 F°) arası ısılarda kullanın.
Bu ürünün yalnızca kapalı mekanlarda kullanılması amaçlanmıştır. Bu cihaz, İşitme Cihazları ile
Uyumludur (HAC).
Akustik şok koruması
Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.
Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi
Zil sesi genel günlük gürültü seviyesine katkıda bulunur maksimum ayarında, seviye terminalden 60 cm
uzaklıkta 105 dBA´dır. Seviyeyi düşürmek için şunlar önerilmektedir:- ayarı azaltın (5 dB´lik 9 seviye) kademeli zil sesi programlayın.
Gizlilik
İletişim gizliliği, Bluetooth® ahizesi veya başka bir ek Bluetooth® cihazı kullanılırken sağlanamayabilir.
Çöpe Atma
Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.
Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.
İlgili Belgeler
Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki
Web sitesinde bulunabilir: http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory.
Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ALE International, bilgilerde bulunması
olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir. Telif Hakkı © ALE International 2017.
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5

1

2

5

3

Bluetooth® kablosuz ahize.
Kablolu ahize.

3,5 mm, 4 kutuplu jak (uluslararası standart L-R-MIC-GND, Avrupa standardı L-RGND-MIC).
7
Mikrofon.
8
Optimum ses için geniş bantlı bir hoparlör.
9
Ayarlanabilir ve dengeli ayak.
Kablosuz Bluetooth® ahize
• Açmak/kapamak.
• Açma/Kapatma.
6

6

4

7
9
1
2
3
4

8

LED
Mavi yanıp sönüyor: gelen arama Yeni bir çağrı geldi.
Objektifli yerleşik HD video kamera Kamerayı kullanmak veya gizlemek için objektifi sağa
veya sola kaydırın. Bu özellik, telefonunuzun modeline bağlıdır.
Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan otomatik parlaklık ayarına sahip
renkli dokunmatik ekran (ortam ışığı sensörü).
Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
Sessiz ve intercom tuşu.
Bir görüşme sırasında, kişinizin sizi duymasını durdurmak için bu tuşa basın. Boştayken,
telefonu dahili telefon moduna değiştirmek için bu tuşa basın.
Sesi kısma.
Sesi açma.

8088 Smart DeskPhone

•
•

Eller serbest modundayken (tuş mavidir) gelen bir aramayı yanıtlayın ya da bir arama
yapın (tuş takımı).
Konuşma sırasında kulaklığa, ahizeye veya eller serbest moduna geçmek için bu tuşu
kullanın.
Gelen aramayı reddet.
Sürmekte olan çağrıyı bitirme.
Bir programlamayı bitirme.
Tuş takımını göster veya gizle. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımını kullanınız.
Mesajlaşma portalına (arama günlüğü, sesli mesajlar ve anlık mesajlar) erişim için
mesajlaşma tuşu. Bu tuş, arama günlüğünde yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj
veya yeni bir etkinlik olduğunda mavi renkte yanıp söner.
Android™ ayarları
Telefonun ekranını ayarlamak, Bluetooth®'u yapılandırmak, alfa tuş takımını özelleştirmek
veya saati veya tarihi ayarlamak için bu tuşu kullanın.

Ses/Sessiz:
• Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli
basın.
• Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın.
Dokunmatik ekran gezintisi
• Ekranda ilgili sekmeye basarak bir sayfa seçin. Seçilen sayfa vurgulanır.
• Ekrandaki etikete basarak seçiminizi yapın.
Okun yukarı veya aşağısına basarak ya da parmağınızı ekranda yukarı aşağı
kaydırarak bir listeyi (özellikler, arama kaydı, kişi...) kaydırın.
Yönlendirme simgesine basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.
•

Sabit ok: Aktarma etkin değil.

•

Yanıp sönen ok: Aktarma etkin.

Programlarken veya yapılandırırken seçimlerinizi ve seçenekleri doğrulamak için
'Tamam' menü tuşunu kullanın.
Önceki adıma geri gitmek için 'Geri/Çıkış' simgesini kullanın.
Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için.
•
Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması) (kısa süreli olarak
basın).
•
Çevrilen son 10 numarayı geri arayın Çevrilen son 50 numarayı geri
arayın (uzun süreli olarak basın).
Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları).
Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
Durum simgeleri / Görüşme ikonları
Kulaklık takılı.

Gelen arama simgesi.

Telefon cihazı kilitli.

Arama devam ediyor simgesi.

Randevu
programlanmış.

Çağrı bekletme simgesi.

Her zaman ana sayfaya döner.

İlgili Belgeler - Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir : http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory. Açmak/kapamak
- 8AL90342TRAAed01 - ALE International copyright © 2017

Hızlı kılavuz

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

Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)
Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini
seçin.

Rahatsız etme
Yönlendirme simgesini seçin.
RhtEtm (RhtEtm)

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

İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek
için:
Otomatik olarak ilk aramaya geri dönersiniz.

Aramayı cevaplama
Ahizeyi kaldırın, telefon açık tuşuna (telefon veya Bluetooth®
ahize), eller boşta görüşme tuşunu kullanın veya gelen
arama simgesine basın.

Bir çağrının aktarılması
Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz.
İkinci kişiyi arama.
Transf.

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

Çağrıyı göz ardı et / Aramayı bitir.

Konferans
İlk kişiyi arama.
İkinci kişiyi arama.
Konferans (Konf).

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
DTMF gonder
Numaraları gönder.
Sessiz
Dahili telefon
Telefon otomatik olarak çağrıyı yanıtlar.
Hat alınmadan önce art arda belirli bir bip sesi
duyarsınız.
Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma
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Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama
Gelen arama simgesini seçin.

Kısa mesajları okuma
Mesaj
Metnioku
Telefon hakkında bilgi

Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın
İstediğiniz programlanmış arama tuşuna basın.
Doğrudan arama tuşlarının programlanması
'Menu' sayfasına gidin Custo Set Tus
programi
Programlanacak tuşu seçin.
Tuşla ilişkilendirmek istediğiniz adı ve numarayı
girin.
Programlanan tuşu değiştirme
'Menu' sayfasına gidin Custo Set Tus
programi
Değiştirilecek programlanmış tuşa basın.
Ekranda verilen talimatları uygulayın.
Programlanan tuşu silme
'Menu' sayfasına gidin Custo Set
programi
Silinecek tuşu seçin.
Ekranda verilen talimatları uygulayın.

Tus

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

Kisisel

Telefonu kilitle/kilidi aç
Kilit

Info
Menu

Ses düzeyini ayarla
Menu

Menu

İstediğiniz dili seçin
Ayarlar Set Dil

Menu

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

Menu

Aygıtın parlaklığını ayarlayın
'Menu' sayfasına gidin Ekran Parlaklık
düzeyi
Menu

Telefon setinizin şifresini değiştirme
Ayarlar Set Sifre

Menu

Giriş sayfası
Ayarlar Set Anasayfa
Varsayılan sayfayı seçin.

Menu

Menu

Sesli posta kutunuzu karşılama
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme
Yönlendirme simgesini seçin.
Immediate'VM
Gerekli arama yönlendirme türünü seçin.
Yönlendirmeyi iptal et
Yönlendirme simgesini seçin.
iptal'
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