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 Puhelimen käyttäminen

 Oman numeron selvittäminen 
Puhelinpäätteesi numero näkyy Tieto-sivulla.

 Puhelun soittaminen

 Puheluun vastaaminen

 Uudelleenvalinta

 Automaattisen soitontoiston käyttäminen silloin, kun 
sisäpuhelun vastaanottajan linja on varattuna

Siirry Info-sivulle navigaattorinäppäimen avulla.

nosta luuri IP Touch Bluetooth® 
Wireless -luuri  

(Alcatel-Lucent IP Touch 
4068 Phone)

kädet vapaana 
("hands-free")

ohjelmoitu linjanäppäin valitse 
numero 

Voit soittaa ulkopuhelun valitsemalla ulkolinjan numeron 
ennen vastaanottajan numeroa

nosta luuri IP Touch 
Bluetooth® 

Wireless -luuri  
(Alcatel-Lucent IP 

Touch 4068 Phone)

kädet vapaana 
("hands-free")

paina näppäintä, jonka kohdalla on 
saapuva puhelu -kuvake

viimeksi valitun numeron 
uudelleenvalitseminen

vastaanottajan linja on 
varattuna

puhelun 
katkaiseminen

info

tai tai tai ja/tai 2
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Luuri 
(mahdollisuus käyttää langatonta Blue-
tooth®-luuria – vain Alcatel-Lucent IP 
Touch 4068 Phone-puhelimessa) 

Pistoke luuria, kädet vapaana -kuuloketta tai 
kaiutinta varten

Merkkivalo 
• Vilkkuva vihreä valo: saapuva 

puhelu.
• Vilkkuva oranssi: hälytys.

Aakkosnäppäimistö

Näyttö ja menupainikkeet
Näytössä on useita rivejä ja sivuja, jotka sisältävät tietoja vastaanottajasta ja mahdollisista toiminnoista, 
joita voidaan näytön 10 menupainikkeella suorittaa.

Kutsunsiirto: tähän kuvakkeeseen liitettyä näppäintä painamalla voit ohjelmoida kut-
sunsiirtotoiminnon tai muokata sitä.

Kuuloke kytketty. Sovittu puhelu ohjelmoitu.

Äänetön tila käytössä. Pääte poissa käytöstä.

Näytön painikkeet: voit suorittaa näytössä näkyvän toiminnon painamalla toimintoon 
liitettyä näppäintä.

Navigaatio

Ohjesivut

OK-näppäin: vahvistaa ohjelmoinnin tai muokkauksen aikana tehdyt valinnat.

Vaakatason navigaattorinäppäin: siirtyminen sivulta toiselle.

Pystytason navigaattorinäppäin: sivun sisällön selaaminen.

Paluu- ja lopetusnäppäin: edelliselle tasolle palaaminen (lyhyt painallus) tai aloi-
tussivulle palaaminen (pitkä painallus). ; Mahdollistaa eri ohjesivujen, kuten Valikko- 
ja Tieto-sivun, tarkastelemisen puhelun aikana ja palaamisen puhelunäyttöön.

"Val.": Sisältää tiedot toiminnoista ja sovelluksista, joita 
voidaan suorittaa niille osoitettuja näppäimiä painamalla.
"Oma": Sisältää tiedot ohjelmoitavista linja- ja pikava-
lintanäppäimistä.

"Info": Sisältää tietoja puhelimesta ja toimintojen tiloista, esimerkiksi nimen, puhelinnumeron, viestien 
määrän, kutsunsiirron tilan ja muistutuksen sovitusta puhelusta. 

val. oma info

Puhelunäyttö

Saapuva puhelu. Meneillään oleva puhelu.

Puhelu pidossa*.

Jos meneillään on kaksi yhtäaikaista puhelua, voi 
puheluiden välillä siirtyä painamalla näytössä kulle-
kin puhelulle osoitetuksi merkittyä näppäintä.

Vaakatason navigaattorinäppäin: puheluiden 
selaaminen. 

Toimintonäppäimet ja ohjelmoitavat näppäimet

Tietonäppäin: tuo näyttöön tietoa valikkosivun toiminnoista ja Omat asetukset -sivun 
näppäinten ohjelmoimisesta.

Viestipalvelunäppäintä painamalla pääset käyttämään eri viestipalveluita:
näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.

Palautusnäppäin: viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta.

Ohjelmoitava näppäin (Näppäimet F1 ja F2):
merkkivalon syttyminen osoittaa näppäimeen liitetyn toiminnon olevan käytössä.

Näytön asennon säätäminen

Audionäppäimet

Puhelun päättämisnäppäin: puhelun päättäminen.

Kädet vapaana -kuulokkeen tai kaiuttimen valintanäppäin 
Soittaminen tai vastaaminen ilman luuria.

• Taustavalo syttyy, kun valitaan kädet vapaana -kuuloke tai luuri 
(lyhyt painallus).

• Taustavalo vilkkuu, kun valitaan kaiutin (pitkä painallus).
Välipuhelu-/mykistysnäppäin

• Puhelu meneillään: voit estää keskustelukumppaniasi 
kuulemasta puhettasi painamalla tätä näppäintä.

• Pääte on lepotilassa: voit vastata puheluihin luuria nostamatta 
painamalla tätä näppäintä.

Kaiuttimen, luurin tai soiton äänenvoimakkuuden lisääminen tai 
vähentäminen

Lisäosa

Päätteeseen voidaan liittää lisäosa, jossa ole-
vat lisänäppäimet voidaan ohjelmoida toimin-
to-, linja- tai pikavalintanäppäimiksi.
Näppäinliuskan sijoittaminen:  Irrota 
näppäimistön suojus vetämällä suojuksen kie-
lekettä itseesi päin. Työnnä näppäinliuska 
paikoilleen näppäinten alle ja kiinnitä suojus 
uudelleen.

IP Touch Bluetooth® Wireless -luuri  (Käytettävissä vain Alcatel-Lucent IP
Touch 4068 Phone -puhelimessa )

Merkkivalo  
Vilkkuva vihreä valo: 
normaali toiminta.
Tasainen vihreä valo: 
luuri on latauksessa (me-
rkkivalo sammuu, kun 
akku on latautunut).

Vastaus-/lopetusnäp-
päin ja äänenvoi-
makkuus-/
mykistysnäppäin 

Vastaus-/lopetusnäp-
päin: tällä näppäimellä voit 
vastata puheluun tai lopettaa 
puhelun. 

Vilkkuva oranssi valo: akun la-
taus on vähäinen, tai luuri on kuu-
luvuusalueen ulkopuolella.
Tasainen oranssi valo: vajaatoi-
minta.

Äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäin: 
- voit muuttaa luurin äänenvoimakkuutta painamal-
la tätä näppäintä lyhyesti monta kertaa (kolme eri 
tasoa). 
- Painamalla näppäintä pitkään voit mykistää linjan 
niin, ettei keskustelukumppanisi kuule ääntäsi. 

Aseta puhelinjohdon liitin huolellisesti sille tarkoitettuun 
lokeroon, ettei liitin vaurioidu.!
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 Puhelun aikana

 Äänitaajuusmerkkien lähettäminen
Puhelun aikana on joskus tarpeellista lähettää äänitaajuusmerkkejä, esimerkiksi silloin, kun 
käytetään automaattivälittäjää tai puretaan viestejä muualla sijaitsevasta puhepostilaatikosta. 
Toiminne kytkeytyy automaattisesti pois päältä lopetettuasi puhelun.

 Välikysely
Toiseen numeroon soittaminen puhelun aikana

 Puhelun yhdistäminen
Meneillään olevan  puhelun yhdistäminen toiseen numeroon

 Puhelinneuvottelu
Toinen puhelu pidossa.

 Kutsunsiirto

 Kutsunsiirto toiseen numeroon / Puhepostilaatikkosi 

 Kun palaat takaisin, peruuta kaikki kutsunsiirrot

puhelun aikana aktivointi

ensimmäinen 
puhelu menee 

pitoon

valitse numero valitse 
numero

valitse numero

aktivoi neuvottelu 
painamalla 

menupainiketta

päätä neuvottelu painamalla 
menupainiketta. palaat 

ensimmäiseen puheluun

puhelun/
neuvottelun 
päättäminen

noudata näytössä olevia 
ohjeita

paina näppäintä, joka toiminnoksi on 
osoitettu ohjelmoitava kutsunsiirto 

(siirto toiseen numeroon, siirto 
viestipalveluun, ei saa häiritä…)

vahvista tarvittaessa 
kutsunsiirron 

poistaminen käytöstä

paina näppäintä, jonka toiminnoksi on 
määritetty kutsunsiirron 
poistaminen käytöstä

Marteen
in gesprek

ÄTvalinta
tai

Lähetä DTMF

2
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Siirto

¤Neuvottelu

 Puheviestit

 Puhepostin kuunteleminen
Näppäimen merkkivalon vilkkuminen ilmaisee uuden ääni- tai tekstiviestin saapumisen.

 Hakemistot

 Soittaminen nimeä käyttäen

 Pikavalintanäppäinten ohjelmoiminen 

 Soittaminen ohjelmoitua pikavalintanäppäintä 
käyttäen 

 Puhelimen asetukset
Aloita puhelimen asetusten muokkaaminen Val.-sivulta.

 Henkilökohtaisen salasanasi muuttaminen 

noudata näytössä olevia 
ohjeita

paina näppäintä, jonka kohdalla on ääni- 
tai tekstiviestien tarkasteleminen -

kuvake

nimen ensimmäisten 
kirjainten valinta

valitse nimi listasta soita

valitse nimi listasta

noudata näytössä olevia 
ohjeita

paina soittonäppäintä (ohjelmoimaton) 
tai ohjelmoitavaa näppäintä (f1 tai f2). 

valitse haluttu vastaanottaja 
ohjelmoitujen 

pikavalintanäppäinten avulla

soita haluamallesi 
vastaanottajalle

siirry val.-sivulle

noudata näytössä olevia 
ohjeita

tai

oma

oma
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Helena 

Val.

val.
Asetukset Asetukset

tai
Puhelin Salasana

 Päätteen ottaminen käyttöön / poistaminen 
käytöstä 

 Soittoäänen asetukset 

 Näytön kontrastin säätäminen  IP Touch 4038 
Phone/4039 Digital Phone -puhelimessa 

 Takuumääräykset

Tässä julkaisussa esitellään Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone-, 4039 Digital Phone- ja IP Touch 4068 
Phone -puhelimien (mahdollisuus varustaa Bluetooth®-luurilla) Alcatel-Lucent OmniPCX Office- ja 
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server -puhelinjärjestelmiin liitettyjä 
käyttäjäpalveluita.
Lisätietoja saat Alcatel-Lucent IP Touch 4038/4068 Phone- (IP-puhelin) tai 4039 Digital Phone (digitaalinen 
puhelin) -puhelimen käyttöoppaasta. Voitte myös ottaa yhteyttä puhelinjärjestelmänne asentajaan.

Älä koskaan päästä puhelinpäätettä kosketuksiin veden kanssa. Voit kuitenkin puhdistaa puhelinpäätteen 
kostealla liinalla. Älä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, kuten kloriittia tai asetonia, jotka voivat 
vahingoittaa puhelimen muoviosia. Älä koskaan suihkuta puhelimeen puhdistusainetta.
Kuuloke ja kuulopuhelimen mikrofonin alue saattavat vetää puoleensa metalliesineitä, ja tämä saattaa 
aiheuttaa vaaran korvalle. 

Ohjekirjan tiedot eivät ole sitovia, ja niihin saattaa tulla muutoksia. Jotkin puhelinpäätteen ominaisuudet 
ovat riippuvaisia järjestelmän määrityksistä tai vaativat ohjelmistoavaimen aktivoimista.

EY-maat: Alcatel-Lucent Enterprisevakuuttaa Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone-, 4039 Digital 
Phone- ja IP Touch 4068 Phone -puhelimien (mahdollisuus varustaa Bluetooth®-luurilla) olevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY perusvaatimusten mukaisia. 
Saat tämän asiakirjan alkuperäisen kopion tarvittaessa järjestelmän asentajan välityksellä.

Alcatel-Lucent IP Touch 4068 & IP Touch Bluetooth® wireless handset 
Tämä laite käyttää radiotaajuusspektriä, jonka käyttö ei ole yhdenmukaistettu kaikissa EY-maissa. Myös 
muut sovellukset voivat hyödyntää taajuusspektriä, ja sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) 
Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä. (2) Tämän laitteen on sallittava kaikki tulevat häiriöt mukaan 
luettuina häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa epätoivottuja toimintoja. Tämä laite täyttää FCC:n (Federal 
Communications Commission) määräysten osan 15 luokan B vaatimukset ja on CISPR 22 -standardin 
mukainen. Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei SAR-arvona (Specific Absorption Rate) 
mitatun radiotaajuusenergian määrä ylitä enimmäisarvoja maissa, joissa laite on käytössä. 
Mitattu SAR-arvo (pään alueelta) on alle 0,0025 W/kg (suurin yleisesti sallittu arvo on 1,6 

W/kg).
Käytettyjen tuotteiden keräys tulee hoitaa selektiivisesti.
Alcatel-Lucent Enterprise pidättää itselleen oikeuden, omien asiakkaidensa eduksi, tehdä 
tuotteidensa ominaisuuksiin muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 

Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent ja Alcatel-Lucent-logo ovat Alcatel-Lucentin 
tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat taustayritystensä omaisuutta. Tässä 
esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta. Alcatel-Lucent ei ole vastuussa tässä 
asiakirjassa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. 

Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Kaikki oikeudet pidätetään.

siirry val.-sivulle anna salasana tai hyväksy 
seuraamalla näytön ohjeita

siirry val.-sivulle

muokkaa soittoäänen asetuksia, kuten 
melodiaa, äänenvoimakkuutta ja tilaa, 

seuraamalla näytössä olevia ohjeita

siirry val.-sivulle

kontrastin lisääminen tai 
vähentäminen

Val.

val.
Lukitus 2
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Val.

val.
Asetukset Puhelin

Soittoääni

Val.

val.
Asetukset Puhelin Kontrasti

Näyttö
ja/tai tai

AADGR010-000

NOEADGR010-010

NOEADGR020-010

NOEADGR020-020

NOEADGR020-050

NOEADGR020-060

AADGR050-000

NOEADGR030-010

NOEADGR030-020

NOEADGR030-050

NOEADGR030-060

AADGR040-000

NOEADGR050-030

NOEADGR050-040

AADGR030-000

NOEADGR050-020

AADGR020-000

NOEADGR020-030

NOEADGR040-010

NOEADGR020-040

NOEADGR060-000

NOEADGR040-040

NOEADGR040-050

NOEADGR010-055

3GV19006CJAAed01.fm  Page 4  Lundi, 9. juillet 2007  7:21 19

‡3GV19006CJAB010728ÍÙÔ‰

oma

10:30


	Puhelimen käyttäminen
	Oman numeron selvittäminen
	Puhelun soittaminen
	Puheluun vastaaminen
	Uudelleenvalinta
	Automaattisen soitontoiston käyttäminen silloin, kun sisäpuhelun vastaanottajan linja on varattuna
	Puhelun aikana
	Äänitaajuusmerkkien lähettäminen
	Välikysely
	Puhelun yhdistäminen
	Puhelinneuvottelu
	Kutsunsiirto
	Kutsunsiirto toiseen numeroon / Puhepostilaatikkosi
	Kun palaat takaisin, peruuta kaikki kutsunsiirrot
	Puheviestit
	Puhepostin kuunteleminen
	Hakemistot
	Soittaminen nimeä käyttäen
	Pikavalintanäppäinten ohjelmoiminen
	Soittaminen ohjelmoitua pikavalintanäppäintä käyttäen
	Puhelimen asetukset
	Henkilökohtaisen salasanasi muuttaminen
	Päätteen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
	Soittoäänen asetukset
	Näytön kontrastin säätäminen IP Touch 4038 Phone/4039 Digital Phone -puhelimessa
	Takuumääräykset

