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 A készülék egyéni beállításai

 A személyes kód módosítása 

 Készüléke lezárása / feloldása 

kövesse a 
képernyõn 
megjelenõ 

utasításokat

a képernyõn megjelenõ 
utasításoknak megfelelõen adja 
meg jelszavát, vagy hagyja jóvá a 

megjelent információt*

Beállítások OK BeállításokBeállításokOpcje vagy

Telefon OK Jelszó OK

Lezárás OK
2
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 A csengõ beállítása 

 A kijelzõ kontrasztjának beállítása  

 Hívások

 Telefonszámunk megismerése

 Hívás indítása

állítsa be a csengõhangot 
(dallam, hangerõ, mód …) a 

képernyõn megjelenõ 
utasításoknak megfelelõen

visszalépés a 
fõmenübe  (hosszú 

gombnyomás)

erõsítse vagy gyengítse a 
kontrasztot

nyugtázás visszalépés a 
fõmenübe  (hosszú 

gombnyomás).

saját szám 
megjelenítése

visszalépés a 
fõmenübe  (hosszú 

gombnyomás).

emelje fel a 
kézibeszélõt

kihangosítás
(Alcatel-Lucent 
IP Touch 4008/
4018 Phone )

programozott 
hívógomb

hívás indítása az egyéni címtárból tárcsázza a kívánt 
számot

Külsõ hívás kezdeményezésekor, tárcsázza a hozzáférési 
számot a hívni kívánt szám tárcsázása elõtt.

Beállítások OK Telefon OK

Csengés OK

Beállítások OK Telefon OK

Kontraszt OK vagy

OK

Kiez? OK

vagy vagy

vagy OK vagy 2
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Telefonkészülék

Böngészés

Nyílbillentyûk Fel-Le: lehetõvé teszi a navigálást az 
üdvözlõ oldalon, a menükben vagy egy szövegzónában a 
karakterek beírása során.
A menü tartalma:

• Információk a készülék állapotáról (lezárt 
billentyûzet, átirányítás,...)

• Dátum és idõ
• Program és beállítás funkciók

OK gomb: lehetõvé teszi a különbözõ választások, valamint a programozás vagy a 
konfigurálás során felkínált opciók érvényesítését.

Vissza/Kilépés gomb: segítségével egy szinttel feljebb léphet (röviden lenyomva) 
vagy visszatérhet fõoldalra (hosszan lenyomva). Ez a billentyû lehetõvé teszi a beírt 
karakter javítását is.

Kiez?

Lezár

Beállítások

OK

Funkciógombok és programozható gombok

Információ gomb: információt nyújt a programozott billentyûkrõl, hozzáférést a 
programozáshoz és a beállításhoz .
Telefonkönyv billentyû: A telefonkönyvek gombjával juthat a személyes 
telefonkönyvhöz (rövid gombnyomás) vagy a név szerinti tárcsázáshoz (hosszú vagy 
dupla gombnyomás).
Elõre programozott funkciógombok és programozható billentyû  
A jelzõfény kigyullad, amikor a gombhoz tartozó funkció aktiválásra került. 
A 6 billentyûbõl álló blokk tartalma:

két vonalkijelzõ billentyû,
"azonnali átirányítás vagy átirányítás kikapcsolása" billentyû,
"konferenciahívás" billentyû,
"átvitel" billentyû,
programozható közvetlen hívógomb.

Szám/Betû gombos billentyûzet

A kihangosításhoz tartozó gombok

Funkciógombok

Bontógomb: hívás befejezése.

Kihangosító/hangszóró gomb: hívás indítása vagy megválaszolása a 
kézibeszélõ felemelése nélkül (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 
Phone).

• kihangosító vagy fejhallgató üzemmódban folyamatosan 
világít  (rövid gombnyomás).

• kihangosító üzemmódban villog (hosszú gombnyomás).
Kábel nélküli/Titkos gomb:

• Beszélgetésben: ha ezt a gombot megnyomja, 
beszélgetõtársa nem hallja Önt.

• Állomás készenlétben: nyomja meg ezt a gombot, hogy a 
kagyló felvétele nélkül fogadhassa a hívásokat.

A hangszóró, a telefonkészülék vagy a csengetés hangerejének 
szabályozása

Posta gomb a különféle postaszolgáltatások eléréséhez
Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet 
érkezett.

"Újrahívás” gomb : a legutoljára hívott szám újrahívásához.

!
A telefonkészülék csatlakozó véletlen rongálásának elkerülése érdekében 
ellenőrizze, hogy a vezeték megfelel-e a célnak és megfelelően van 
csatlakoztatva az egységhez 
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 Hívás fogadása

 A legutóbb tárcsázott szám újrahívása

 Visszahívás kérése foglalt állomás esetén

 Hangposta

 Az üzenetrögzítõ lekérdezése
Ennek a gombnak a villogása jelzi, ha új hang- vagy szöveges üzenet érkezett.

 Hívások átirányítása

 Hívások átirányítása egy másik számra

emelje fel a 
kézibeszélõt

kihangosítás 
(Alcatel-Lucent IP 
Touch 4008/4018 

Phone )

nyomja meg azt a vonalkijelzõ gombot, amely 
világít 

(Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone )

utoljára hívott szám 
újrahívása

a hívott fél foglalt

nyomja le a "hang- vagy 
szövegüzenetek megtekintése” 

ikonhoz tartozó gombot

kövesse a képernyõn 
megjelenõ utasításokat

nyomja meg a 
"hívásátirányítás" 
funkciógombot

tárcsázza a 
rendeltetési 

számot

válassza ki az "azonnali 
átirányítás" funkciót

nyugtázás* tárcsázza a 
rendeltetési 

számot

ha a beállítást nem jegyzi meg 
automatikusan a készülék, 

nyomja meg az ok gombot*

vagy vagy

¤Visszahívás OK

OK

2
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jkl mno vagy Átirányítás OK

OK OK
2

65

3abc def

jkl mno OK

 Hívások átirányítása hangpostára

 Az átirányítások törlése visszatéréskor

 Beszélgetés közben

 DTMF jelek adása
Beszélgetés közben néha DTMF jeleket kell adnunk, például egy hangos kiszolgálás 
keretében, egy automatikus telefonközpontnak vagy egy távvezérelt üzenetrögzítõnek.  A 
funkció a hívás befejezésekor automatikusan kikapcsol.

 Újabb hívás indítása beszélgetés közben
Beszélgetés közben egy másik partnert is felhívhat.

 Hívásátadás
Beszélgetés közben a hívást átadhatja egy másik számra

válassza ki az "azonnali átirányítás a 
hangpostához" funkciót

ha a beállítást nem jegyzi meg automatikusan a 
készülék, nyomja meg az OK gombot*

nyomja meg a 
"hívásátirányítás" 
funkciógombot

ha szükséges, erõsítse 
meg az átirányítás 

törlését

válassza a "hangjelzés kibocsátáshoz" kapcsolható 
funkciót

az elsõ hívás tartásba kerül

tárcsázza a 
kívánt számot

a célállomás száma "átvitel" programozott billentyû

Átirányítás OK OK

OK

vagy Átirányítás OK

Átir.törl. OK

¤MFkód vagy DTMF küldés OK

2

65

3abc def

jkl mno

2

65
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vagy Átvitel OK

 3 résztvevõs konferencia
Beszélgetés közben, ha egy további hívás tartásban van.

kilépés és visszatérés az elõzõ hívóhoz

 Címtárak

 Név szerinti hívás*

A hívott fél nevének bevitele elõre programozott módban történik. A név minden egyes 
betûjét vigye be ebben a módban úgy, hogy egyszer nyomja meg a billentyûzeten a 
megfelelõ betût jelölõ gombot.

 A telefonkönyv billentyûinek programozása

 Hívás a telefonkönyvbõl

 Garancia és kikötések
Ez a dokumentum az Alcatel-Lucent OmniPCX Office vagy Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication 
Server rendszerhez csatlakoztatott Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone és 4019 Digital Phone készülékek 
által kínált szolgáltatásokat írja le. További információért, lásd az Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone (IP 
készülék) vagy 4019 Digital Phone (digitális készülék) készülékek használati útmutatóját. Vegye fel a kapcsolatot a 
telepítõvel.
A telefonkészülék soha ne kerüljön közvetlen kapcsolatba vízzel¡ Ennek ellenére a telefonkészülék tisztításához 
használhat enyhén benedvesített puha textíliát. Soha ne használjon olyan oldószereket (triklór-etilén, aceton stb.), 
amelyek károsíthatják a telefonkészülék felületét. Soha ne használjon szórópalackos tisztítószereket.
A kézibeszélõ fül egysége és a mikrofon része vonzhatja a fémes tárgyakat, ami veszélyes lehet a fül számára.
A fejlécek nem rögzítettek és módosíthatók. Az állomás egyes funkciói a rendszer konfigurációjától és egy 
szoftverkulcs aktiválásától függõen mûködnek.
EK országok: Mi, Alcatel-Lucent Enterprise, kijelentjük, hogy az Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone és 
4019 Digital Phone termékek teljes mértékben megfelelnek Az Európai Parlament és Bizottság 1999/5/EK irányelv 
szükséges feltételeinek.. Ennek a megfelelõségi nyilatkozatnak egy másolatát megkaphatja a rendszer telepítõjétõl.

A termékek gyûjtését használati idejük lejártával szelektíven kell elvégezni.
Az Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent és az Alcatel-Lucent logó az Alcatel-Lucent védjegyei. 
Minden egyéb védjegy az azt bejegyzõ tulajdonában áll. Az itt olvasható információk 
figyelmeztetés nélkül módosíthatók. Az Alcatel-Lucent nem vállal felelõséget az itt 
olvasható esetleges pontatlanságokért. 
Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Minden jog fenntartva.

* a telefonrendszertõl függõen, hívja fel a készüléket beszerelõ szakembert vagy olvassa el a hozzá 
tartozó használati útmutatót.

"konferenciahí" 
programozott 
billentyû 

az összes hívás 
bontása

"konferenciahí" 
programozott billentyû 

tartsa hosszan 
nyomva

írja be a név elsõ 
betûit

a felkínált listából válassza 
ki a nevet

kövesse a 
képernyõn 
megjelenõ 

utasításokat

rövid 
gombnyomás

válasszon ki egy lista 
bejegyzést (0-9)

rövid 
gombnyomás

nyomja meg közvetlenül 
a programozott 
billentyût (0-9)

válassza ki a hívott felet kezdeményezze a 
hívást

vagy ¤Konferencia OK

vagy Konferen. vége OK

OK

*

OK

2
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3abc def

jkl mno vagy OK
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