
Po
ls

ki

3

Other

 Dostosowanie terminala do potrzeb u¿ytkownika
Funkcje personalizacji aparatu s¹ dostêpne na stronie Menu.

 Zmiana has³a 

 Blokada / Usuniêcie blokady aparatu 

 Regulacja dzwonka 

 Regulacja kontrastu wyœwietlacza

wejœæ na stronê 
"Menu"

postêpowaæ zgodnie z 
instrukcjami 

wyœwietlanymi na 
ekranie

wejœæ na stronê 
"Menu"

wprowadziæ lub zatwierdziæ 
has³o zgodnie z instrukcjami 
wyœwietlanymi na ekranie

aparat jest 
zablokowany/
odblokowany

wejœæ na stronê 
"Menu"

skonfigurowaæ dzwonek (melodia, 
g³oœnoœæ, tryb …) zgodnie z instrukcjami 

wyœwietlanymi na ekranie

wejœæ na stronê 
"Menu"

Zwiêksz lub zmniejsz kontrast

menu

menu
Niestd Opcja

lub

Aparat Haslo

menu

menu
Zablok 2
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menu

menu
Niestd Telefon

Ringing

menu

menu
Niestd Aparat Kontrs

Ekran
i/lub lub
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S³uchawka

Gniazdko do pod³¹czenia s³uchawek, zestawu 
s³uchawkowego lub g³oœnika

Przystawka
Aparat mo¿na rozbudowaæ przy pomocy 
przystawki. Jest ona wyposa¿ona w 
dodatkowe klawisze, które mo¿na 
zaprogramowaæ jako klawisze funkcji, 
klawisze linii lub klawisze wybierania 
jednoprzyciskowego …
Zak³adanie etykiet:  przyci¹gn¹æ do siebie 
jêzyczek przytrzymuj¹cy klapkê klawiszy i 
zdj¹æ j¹. Umieœciæ etykietê pod klawiszami w 
przeznaczonym dla niej miejscu i ponownie 
za³o¿yæ klapkê.

Klawiatura alfabetyczna

Nawigacja

Strony g³ówne

Klawisz OK: s³u¿y do zatwierdzania mo¿liwoœci i opcji wybranych podczas 
programowania lub konfiguracji.

Nawigacja w prawo i w lewo: umo¿liwia przejœcie do innej strony.

Nawigacja w górê i na dó³: umo¿liwia przewijanie strony.

Klawisz powrotu/wyjœcia: przejœcie na wy¿szy poziom (krótkie wciœniêcie) lub 
powrót do strony g³ównej (d³ugie wciœniêcie) ; umo¿liwia dostêp do ró¿nych stron 
g³ównych (Menu, Inf.,…)i powrót do ekranów telefonii podczas po³¹czenia.

Strona "menu" : zawiera wszystkie funkcje i 
zastosowania dostêpne przy pomocy klawiszy 
przyporz¹dkowanych oznaczeniom s³ownym.
Strona "osob" : zawiera programowalne klawisze linii 
i klawisze wybierania jednoprzyciskowego.

Strona "inf." : zawiera informacje o telefonie i stanie funkcji: nazwisko, numer telefonu, liczba 
wiadomoœci, stan przekierowania, przypomnienie o terminie … 

menu osob. inf.

Prezentacja po³¹czeñ

Po³¹czenie przychodz¹ce. Rozmowa w toku.

Po³¹czenie zawieszone*.

W przypadku dwóch równoczesnych po³¹czeñ 
mo¿na przechodziæ od jednego do drugiego, 
przyciskaj¹c przyporz¹dkowane im klawisze 
wyœwietlacza.

Nawigacja w prawo i w lewo: umo¿liwia 
przegl¹d po³¹czeñ. 

Klawisze funkcji i klawisze programowalne

Klawisz "Informacje": s³u¿y do wyszukiwania informacji o funkcjach na stronie "Menu" 
i programowania klawiszy strony "Osob.".

Klawisz "Wiadomoœci" umo¿liwia korzystanie z us³ug przekazu wiadomoœci
Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomoœci g³osowej lub tekstowej.

Klawisz "Bis" : s³u¿y do ponownego wybrania ostatniego wybranego numeru.

Klawisz programowalny (Klawisze f1 i f2):
Dioda œwieci, je¿eli funkcja przyporz¹dkowana klawiszowi jest w³¹czona.

Regulacja nachylenia ekranu

Klawisze audio

Klawisz od³ó¿ sluchawke: zakoñczenie rozmowy.

Klawisz trybu pracy z zestawem s³uchawkowym/g³oœnomówi¹cego: 
realizacja po³¹czenia lub odebranie rozmowy bez podnoszenia s³uchawki .

• œwieci œwiat³em ci¹g³ym w trybie pracy z zestawem 
g³oœnomówi¹cym lub przy pod³¹czonych s³uchawkach (krótkie 
wciœniêcie).

• miga w trybie g³oœnomówi¹cym (krótkie wciœniêcie).
Klawisz interkomu/rozmowy poufnej:

• Podczas rozmowy: po wciœniêciu tego klawisza rozmówca 
przestanie Ciê s³yszeæ.

• Aparat w stanie spoczynku  wciœniêcie tego klawisza 
umo¿liwia odbieranie po³¹czeñ bez koniecznoœci podnoszenia 
s³uchawki.

Zwiêksza i zmniejsza g³osnoœæ g³oœnika, s³uchawki lub dzwonka

Wyœwietlacz i klawisze wyœwietlacza
Zawiera kilka linii i strony z informacjami dotycz¹cymi rozmówcy i funkcji wywo³ywanych 6 klawiszami 
przyporz¹dkowanymi liniom na ekranie.

Ikona przekierowania po³¹czenia: wciœniêcie klawisza przyporz¹dkowanego tej 
ikonie umo¿liwia zaprogramowanie lub modyfikacjê funkcji przekierowania po³¹czenia.

S³uchawki pod³¹czone. Zaprogramowany termin.

W³¹czony tryb cichy. Aparat zablokowany.

Klawisze wyœwietlacza: wciœniêcie klawisza wyœwietlacza uruchamia funkcjê 
przyporz¹dkowan¹ mu na ekranie.

Dioda
• je¿eli miga zielonym œwiat³em: 

po³¹czenie przychodz¹ce
• migaj¹cy pomarañczowy: alarm

!
A b y unik nąć  p r zy p ad k ow eg o zn iszc ze nia  z łąc za  linii 
te le fonic zn ej, na leży  w e w ła śc iw y  sp osób  za m oc ow ać  ka b el w e  
w ła śc iw e j kom orze .
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 Odbieranie po³¹czeñ

 Twój numer telefonu 
Numer telefonu jest wyœwietlany na stronie "inf.".

 Rozpoczecie rozmowy

 Odbieranie po³¹czeñ

 Oddzwanianie

 ¯¹danie oddzwonienia, je¿eli numer jest zajêty

 Poczta g³osowa

 Ods³uchiwanie wiadomoœci g³osowych
Migotanie tego klawisza oznacza odbiór nowej wiadomoœci g³osowej lub tekstowej.

Przy pomocy nawigatora wejœæ na stronê  Inf.

podnieœ 
s³uchawkê

tryb 
g³oœnomówi¹cy

programowany 
klawisz linii

wybieranie 
bezpoœrednie

Przy po³¹czeniu zewnêtrznym, wybierz najpierw kod dla 
linii zewnêtrznej, a nastêpnie numer rozmówcy.

podnieœ 
s³uchawkê

tryb 
g³oœnomówi¹cy

wcisn¹æ klawisz przyporz¹dkowany ikonie 
"po³¹czenie przychodz¹ce"

ponowne wybieranie 
ostatniego numeru

wybrany numer jest zajêty

od³ó¿ s³uchawkê

postêpowaæ zgodnie z 
instrukcjami wyœwietlanymi 

na ekranie

wcisn¹æ klawisz przyporz¹dkowany 
funkcji "przegl¹d wiadomoœci 
g³osowych lub tekstowych"

inf.

lub lub lub 2
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lub lub
Jacek
dzwoni

¤Oddzw

 Przekierowanie Twoich rozmów

 Przekieruj Twoje rozmowy na inny numer

 Przekieruj Twoje wiadomoœci do Twojej poczty g³osowej

 Anulowanie wszystkich przekierowañ

 Spis

 Wywo³anie rozmówcy przez nazwê

 Programowanie klawiszy wybierania 
jednoprzyciskowego 

 Wybieranie numeru zaprogramowanymi klawiszami 
wybierania jednoprzyciskowego 

wcisn¹æ klawisz 
przyporz¹dkowany wybranemu 

rodzajowi przekierowania 
(natychmiastowe, poczta, nie 

przeszkadzaæ …)

wprowadŸ 
numer 

adresata

je¿eli ustawienia nie 
zosta³y automatycznie 

zapisane, wcisn¹æ klawisz 
OK

wcisn¹æ klawisz 
przyporz¹dkowany funkcji 

"przekierowanie na pocztê"

je¿eli ustawienia nie zosta³y 
automatycznie zapisane, 

wcisn¹æ klawisz OK

w razie koniecznoœci 
potwierdziæ odwo³anie 

przekierowania

wcisn¹æ klawisz przyporz¹dkowany 
funkcji "odwo³anie lub wy³¹czenie 

przekierowania"

wprowadzenie 
pierwszych liter 
nazwiska

wybraæ nazwê z 
proponowanej listy

realizacja po³¹czenia

wybraæ nazwê z 
proponowanej listy

realizacja po³¹czenia

postêpowaæ zgodnie 
z instrukcjami 

wyœwietlanymi na 
ekranie

naciœnij klawisz wywo³ania 
(nieprogramowany) lub klawisz 

programowany (F1 albo F2) 

znaleŸæ klawisz wybierania 
jednoprzyciskowego 

przyporz¹dkowany danemu 
rozmówcy

wybierz rozmówcê

2
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lub

osob.

osob.

10:30 …
lub

osob.

osob.

10:30 Lech 

 Podczas rozmowy

 Wysy³anie DTMF
W trakcie po³¹czenia mo¿e czasami zajœæ koniecznoœæ nadania kodu DTMF, na przyk³ad do 
serwera g³osowego, lub sekretarki automatycznej obs³ugiwanej zdalnie. Funkcja jest 
automatycznie wy³¹czana po zakoñczeniu rozmowy.

 Po³¹czenie z drug¹ osob¹ podczas rozmowy
Uzyskanie po³¹czenia z drug¹ osob¹ podczas rozmowy.

 Prze³¹czanie rozmowy
Prze³¹czanie na inny numer w trakcie rozmowy

 Konferencja trójstronna
Podczas rozmowy drugie po³¹czenie jest zawieszone.

 Gwarancja Miêdzynarodowa i Normy

Niniejszy dokument zawiera opis funkcji aparatów Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone i 4029 Digital 
Phone pod³¹czonych do systemu Alcatel-Lucent OmniPCX Office lub Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise Communication Server.
Wiêcej informacji podano w podrêczniku u¿ytkowania aparatu IP Touch 4028 Phone(aparat IP) albo 4029 
Digital Phone (aparat cyfrowy). Skontaktuj siê z instalatorem.
Uwaga: nie dopuszczaæ do kontaktu aparatu z wod¹. Aparat mo¿na czyœciæ lekko zwil¿on¹ szmatk¹. Nie 
stosowaæ rozpuszczalników (trójchloroetylen, aceton itp.), które mog¹ uszkodziæ elementy aparatu 
wykonane z tworzyw sztucznych. Nie rozpylaæ produktów czyszcz¹cych.
Wk³adka s³uchawkowa i strefa mikrofonu w s³uchawce mog¹ przyci¹gaæ metalowe przedmioty szkodliwe 
dla uszu.
Oznaczenia s³owne mog¹ ulec zmianie Niektóre funkcje aparatu s¹ uzale¿nione od konfiguracji systemu i 
aktywacji klucza programowego.
Kraje UE: Firma Alcatel-Lucent Enterprise, oœwiadcza, ¿e produkty Alcatel-Lucent IP Touch 4028 
Phone i 4029 Digital Phone s¹ zgodne z g³ównymi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/CE Parlementu 
Europejskiego i Rady Europejskiej. Kopiê orygina³u niniejszej deklaracji zgodnoœci mo¿na otrzymaæ za 
poœrednictwem instalatora.

Po zakoñczeniu cyklu ¿ycia produkty powinny podlegaæ selektywnej zbiórce odpadów.

Podczas rozmowy aby wlaczyc

pierwsza rozmowa 
jest zawieszona

wybieranie 
bezpoœrednie

wybierz 
¿¹dany 
numer

wywo³ywany 
numer

konferencja 
trójstronna

przerwanie konferencji i powrót 
do pierwszego rozmówcy

roz³¹czenie ze 
wszystkimi 

rozmówcami

Jacek
rozmowa trwa

¤DTMF
lub

Wyslij DTMF

2
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Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent oraz logo Alcatel-Lucent są znakami towarowymi 
firmy Alcatel-Lucent. Wszelkie inne znaki towarowe stanowią własność 
odpowiednich podmiotów. Przedstawione informacje mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia. Firma Alcatel-Lucent nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłość
informacji zawartych w tym dokumencie.  Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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