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Telephone

Telefon ahizesi

Bir kulaklýk, bir eller serbest ekipmaný ya da 
bir hoparlör baÐlantýsý için giriþ

Ses tuþlarý

Hat kesme tuþu: bir görüþmeyi sonlandýrmak için.

Eller Serbest tuþu/Hoparlör : bir hat almak veya bir çaÐrýya ahizeyi kaldýrmadan 
cevap vermek için.

• Eller serbest modunda ya da kulaklýk modunda sürekli olarak 
yanar (kýsa süreli olarak basýn).

• Hoparlör modunda yanýp söner (uzun süreli olarak basýn).
¢ç iletiþim/Gizli tuþu

• Görüþme yapýlýyor: görüþtüÐünüz kiþinin artýk sizi duymamasý 
için bu tuþa basýn.

• Telefon beklemede: çaÐrýlarý ahizeyi kaldýrmadan otomatik 
olarak yanýtlamak için bu tuþa basýn.

Hoparlörün, ahizenin ya da zilin ses düzeyini artýrmak ya da azaltmak için.

Alfabetik tuþ takýmý

Ekran ve ekran tuþlarý
¢letiþimler ve ekran satýrlarýna atanmýþ 6 tuþ ile eriþilebilir fonksiyonlar hakkýnda bilgiler veren birçok 
satýr ve sayfa içerir.

Yönlendirme simgesi: bu simgeye eþlik eden tuþa basýlmasý, yönlendirme fonksiyonunu 
programlamaya ya da deÐiþtirmeye olanak saÐlar.

Kulaklýk takýlý. Randevu programlanmýþ.

Sessizlik modu etkin. Telefon cihazý kilitli.

Görüntüleme tuþlarý: bir görüntüleme tuþuna basýlmasý, ekran üzerinde buna eþlik 
ettirilmiþ olan fonksiyonu etkinleþtirir.

Arama

Karþýlama sayfalarý

OK tuþu: programlama ya da yapýlandýrma sýrasýnda önerilen çeþitli tercih ve 
seçenekleri geçerli kýlmaya olanak saÐlar.

Soldan saÐa arama: bir sayfadan diÐerine geçilmesine olanak verir.

Yukarýdan aþaÐýya arama: bir sayfanýn içeriÐini yukarýdan aþaÐýya doÐru kaydýrmaya 
olanak saÐlar.

Geri dönüþ/Çýkýþ tuþu: bir düzeyden bir sonrakine geçmek (kýsa süreli basma) ya da 
karþýlama sayfasýna geri dönmek (uzun süreli basma) için ; görüþme sýrasýnda, çeþitli 
karþýlama sayfalarýna (Menu, Bilgi,…) eriþmeye ve telefon ekranlarýna geri dönmeye 
olanak saÐlar.

"Menu" sayfasý: konulara eþlik eden tuþlar yardýmýyla 
eriþilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütününü içerir.
"Kisisel" sayfasý: hat tuþlarýnýn yaný sýra, programlanacak 
doÐrudan çaÐrý tuþlarýný içerir.

"Bilgi" sayfasý: telefon ve fonksiyonlarýn durumu hakkýnda bilgiler içerir : ad, telefon numarasý, mesaj 
sayýsý, yönlendirmenin durumu, randevu hatýrlatmasý, … 

menu kisisel bilgi

ÇaÐrýlarýn sunumu

Gelen çaÐrý. Görüþme yapýlýyor.

Görüþme beklemede.

Ayný anda iki çaÐrýnýn gelmesi durumunda, 
çaÐrýlarýn herbirine eþlik eden görüntüleme 
tuþlarýna basarak bir çaÐrýdan diÐerine geçmek 
mümkündür.

Soldan saÐa arama: çaÐrýlarý görmeye ve seçmeye 
olanak saÐlar. 
OK tuþu: seçilen çaÐrýyý almaya olanak saÐlar.

Fonksiyon tuþlarý ve programlanabilir tuþlar

Bilgi Tuþu : “Menu” sayfasýnýn fonksiyonlarý hakkýnda bilgiler edinmek ve “Kisisel” sayfasýnýn 
tuþlarýný programlamak için.
Çeþitli mesaj servislerine eriþmek için Mesaj tuþu
bu tuþun yanýp sönmeye baþlamasý, yeni bir sesli mesajýn ya da yeni bir yazýlý mesajýn 
geldiÐini haber verir.

“Bis” tuþu: tuþlanan son numarayý hatýrlamak (tekrar aramak) için.

Programlanabilir tuþ (f1 ve f2 tuþlarý):
Tuþa eþlik eden fonksiyon etkinleþtirildiÐinde ýþýklý gösterge yanar.

Ekran eÐiminin ayarlanmasý

NOE-B

Iþýklý göstergeler
• Yanýp sönen yeþil ýþýklý gösterge: 

bir çaÐrý geldiÐini belirtir.
• Yanýp sönen portakal: alarm.

Dahili hat bölümü

Telefon cihazýnýzda bir dahili hat bölümü 
bulunabilir. Bu bölümde, fonksiyon tuþlarý, 
hat tuþlarý, çaÐrý tuþlarý … olarak 
yapýlandýrýlabilir ek tuþlar vardýr.
Etiketleri yerleþtirmek için:  tuþ örtüsünün 
tutma dilini kendinize doÐru çekin ve örtüyü 
kaldýrýn. Etiketi tuþ bloÐunun altýna, bu amaçla 
öngörülmüþ yuva içine yerleþtirin ve örtüyü 
tekrar yerine takýn.
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 Telefonunuzu özelleþtiriniz
Telefon cihazýný özelleþtirmeye yönelik fonksiyonlara Menu sayfasýndan eriþilebilir.

 ¡ifrenizin deÐiþtirilmesi 

 Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün 

 Zil sesini ayarlama 

 Ekran kontrastýný ayarlama

“menu” sayfasýna 
gidin

ekranda görüntülenen 
talimatlarý izleyin

“menu” sayfasýna 
gidin

ekranda görüntülenen 
talimatlara göre, parolanýzý girin 

ya da onaylayýn

telefonunuz kilitlenir/
kilidi çözülür

“menu” sayfasýna 
gidin

ekranda görüntülenen talimatlara göre zili 
yapýlandýrýn (melodi, ses düzeyi, mod,…)

“menu” sayfasýna 
gidin

kontrastý artýrýn ya da 
azaltýn

tuþa art arda basarak kontrastý 
de iþtirin

menu

menu
Custo Telefonum / 

Seceneklerim 

Sifre 

menu

menu
Kilit 2
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menu

menu
Custo Telefonum

Ringing 

menu

menu
Custo Telefonum

Parlkl Ekran 
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 Telefon kullanýmý

 Telefon numaranýzýn öÐrenilmesi 
Telefon hattýnýzýn numarasý “Bilgi" sayfasýnda görüntülenir.

 Arama yapma

 Bir çaÐrýnýn alýnmasý

 Tekrar arama

 Meþgul numarayý tekrar arayýn

 Sesli posta kutusu

 Sesli mesajlarýnýzý dinlemek
Bu tuþun yanýp sönmeye baþlamasý, yeni bir sesli mesajýn ya da yeni bir yazýlý mesajýn geldiÐini 
haber verir.

Arama tuþlarý yardýmýyla Bilgi sayfasýna gidin.

ahizeyi kaldýrýnýz hands free programlanmýþ arama 
tuþu

do rudan 
numarayý 
çeviriniz

Dýþ hattý aramak için arayacaÐýnýz numaradan önce dýþ hat 
eriþim numarasýný çeviriniz.

ahizeyi 
kaldýrýnýz

hands free ”gelen ça rý” simgesine eþlik eden tuþa 
basýn

aranan son numaranýn 
hatýrlanmasý (tekrar 

aranmasý)

aradý ýnýz numara meþgul

ahizeyi yerine 
koymak

ekranda görüntülenen 
talimatlarý izleyin

”sesli ya da yazýlý mesajlarýn 
incelenmesi”ne eþlik eden tuþa basýn

bilgi

2
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 ÇaÐrýlarýnýzý yönlendirmek

 ÇaÐrýlarýnýzýn baþka bir numaraya yönlendirilmesi

 ÇaÐrýlarýnýzýn sesli posta kutunuza yönlendirilmesi

 Yönlendirmelerin iptal edilmesi

 Rehberler

 Konuþmak istediÐiniz kiþiyi adý ile aramak

 Arama tuþlarýnýzý programlayýn 

 Programlanmýþ arama tuþlarýyla arama yapýn 

programlanacak yönlendirmeye 
eþlik eden tuþa basýn (hemen, 
mesaj, rahatsýz etmeyin, …)

ça rýnýn 
yönlendirile

ce i 
numarayý 

girin

programlama otomatik 
olarak kaydedilmiyorsa ok 

tuþuna basýn

”mesaj servisine 
yönlendirme”ye eþlik eden 

tuþa basýn

programlama otomatik olarak 
kaydedilmiyorsa ok tuþuna 

basýn

gerekiyorsa, 
yönlendirme iptalini 

onaylayýn

”yönlendirmenin iptali”ne eþlik eden 
tuþa basýn

ismin ilk harflerini 
giriniz

önerilen listeden adý 
seçin

sözkonusu kiþiyi arayýn

önerilen listeden adý 
seçin

sözkonusu kiþiyi arayýn

ekranda görüntülenen 
talimatlarý izleyin

gerek do rudan, gerek   “i”   tuþu aracýlý ýyla bir ça rý 
tuþuna ya da programlanabilir bir tuþa (f1 ya da f2) 

basýn

arama tuþlarý 
yardýmýyla Kisisel
sayfasýna gidin

programlanmýþ ça rý tuþlarý 
arasýndan görüþmek istedi iniz 

kiþiyi araþtýrýn

seçilen bir kiþinin 
aranmasý

2
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kisisel

…

kisisel

Yasmin 

 Görüþme sýrasýndaki özellikler

 DTMF sinyali gönderme
Görüþme esnasýnda bazen sesli servis saÐlayýcý veya otomatik bir santral veya uzaktan bir 
telesekreterin kullanýlmasý halinde ses frekans kodlarý vermek zorunda kalabilirsiniz. ¢þlev 
görüþmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

 ¢kinci bir kiþinin aranmasý
Görüþme esnasýnda ikinci bir kiþinin aranmasý için:

 Bir çaÐrýnýn aktarýlmasý
Görüþme esnasýnda bir çaÐrýyý bir baþka telefona aktarmak için:

 Üçlü konferans
Bir kiþi ile görüþme devam ederken bir diÐeri beklemededir.

 Garanti ve þartlarý

Bu belge, bir Alcatel OmniPCX Office ya da Alcatel OmniPCX Enterprise sistemine baÐlý Alcatel 4028/
4029 serisi telefon cihazlarý tarafýndan sunulan hizmetleri açýklamaktadýr. Daha fazla bilgi için Alcatel 4028 
(IP cihazý) veya 4029 (sayýsal cihaz) cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna baþvurabilirsiniz. Telefoncunuzla 
irtibata geçin.
Telefon cihizýnýzýn siyle temas etmesine asla izin vermeyin. Bununla birlikte, telefon cihazýnýzý temizlemek 
için hafifçe nemlendirilmiþ, yumuþak bir bez kullanabilirsiniz. Asla telefon cihazýnýzýn plastik yüzeylerine 
zarar verme tehlikesi bulunan çözücüler (trikloretilen, aseton vb.) kullanmayýn. Temizlik ürünlerini asla 
buharlaþtýrmayýn.
Ahizenin kulaklýk bölümü, kulak için tehlikeli olabilecek cisimleri kendine çekebilir.

Açýklanan konular ve fonksiyonlar sözleþmeye baÐlý deÐildir ve üzerlerinde birtakým deÐiþiklikler yapýlabilir 
Cihazýnýzýn kimi fonksiyonlarý sistemin yapýlandýrýlmasýna ve bir yazýlým kodunun etkinleþtirilmesine 
baÐlýdýr.

EC: Biz, Alcatel Business Systems, Alcatel 4028/4029 ürünün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 1999/
5/CE YönetmeliÐi'nin temel zorunluluklarýna uygun olduÐunu beyan ederiz. Bu uygunluk beyannamesinin 
orijinalinin bir kopyasý montaj firmanýzýn temsilcisinden temin edilebilir.

Alcatel Business Systems müþterilerinin yararýna önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini 
deÐiþtirme hakkýný saklý tutar Copyright © Alcatel Business Systems. 2004. Bütün haklarý saklýdýr

görüþme sýrasýndaki 
özellikler

devreye sokmak için

ilk görüþme 
beklemeye alýnýr

do rudan 
numarayý 
çeviriniz

numarayý 
çeviriniz 

aranan telefonun 
numarasý

üçlü konferans konferansýn iptal edilmesi ve ilk 
aranýlan kiþiye dönülmesi

bütün 
konuþmacýlarla 
hattý kesmek

Hasan
Gorusmede   23'

¤MF code DTMF gonder
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NOEADGR060-000

NOEADGR040-040

NOEADGR040-050

NOEADGR010-055

NOEADGR010-056

AADGR010-000

NOEADGR010-010

NOEADGR020-010

NOEADGR020-020

NOEADGR020-050

NOEADGR020-060

AADGR030-000

NOEADGR050-020

AADGR040-000

NOEADGR050-030

NOEADGR050-010

NOEADGR050-040

AADGR020-000

NOEADGR020-030

NOEADGR040-010

NOEADGR020-040

AADGR050-000

NOEADGR030-010
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