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Johdanto

Kiitos, kun valitsit Alcatel-Lucent-puhelimen.
Alcatel-Lucent-puhelin on ergonominen ja tehokas yhteydenpitoväline.
Tässä asiakirjassa kuvataan seuraavien puhelinten tarjoamia palveluja:
Alcatel-Lucent 8068 Bluetooth® Premium Deskphone (8068 BT)
Alcatel-Lucent 8068 Premium Deskphone
Alcatel-Lucent 8039 Premium Deskphone
Alcatel-Lucent 8038 Premium Deskphone
Alcatel-Lucent 8029 Premium Deskphone
Alcatel-Lucent 8028 Premium Deskphone
Puhelimessa näkyvät otsikot ja kuvakkeet riippuvat puhelimen tyypistä.
Jotkut toiminnot ovat riippuvaisia puhelimen tyypistä.
8068 BT

8068

8039

8038

8029

8028

IP-puhelin
Digitaalinen puhelin
Värinäyttö
Mustavalkonäyttö
Bluetooth®-puhelin
Bluetooth®-kuuloke
Kaksiporttinen Gigabit Ethernet -vaihde, jossa Power
Over Ethernet -tuki
10 näppäimen Premium Add-on -moduulit
40 näppäimen Premium Add-on -moduulit
14 näppäimen Premium Smart display -moduulit
Näytön kontrastin säätö
Käyttäjän pääte / Valvojan pääte
Tässä asiakirjassa esitetyt tunnisteet ja kuvakkeet eivät ole sopimuksellisesti sitovia, ja ne voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
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1 Tutustu puhelimeesi
1.1 8068 Bluetooth® / 8068 Premium Deskphone
Merkkivalo
Vilkkuva sininen: tuleva puhelu Uusi puhelu tullut
Vilkkuva oranssi: hälytys

Bluetooth®-puhelin
kätevään
yhteydenpitoon .
Johdollinen puhelin
on myös saatavana
ja voi korvata
Bluetooth®puhelimen

Värinäyttö
10 varattua toimintonäppäintä

Navigointi

3,5 mm
kuulokeliitäntä

Pysyvät toiminnenäppäimet:
puhelimen päätoimintojen
pikanäppäimet

Kirjainnäppäimistö

Säädettävä, tukeva teline

Kaiutin

1.2 8038/8039 Premium Deskphone

Merkkivalo
Vilkkuva sininen: tuleva puhelu Uusi puhelu tullut
Vilkkuva oranssi: hälytys
Puhelin
Mustavalkonäyttö
10 varattua toimintonäppäintä

Navigointi

3,5 mm
kuulokeliitäntä

Pysyvät toiminnenäppäimet:
puhelimen päätoimintojen
pikanäppäimet

Kirjainnäppäimistö

Säädettävä, tukeva teline

Kaiutin
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1.3 8028/8029 Premium Deskphone
Merkkivalo
Vilkkuva sininen: tuleva puhelu Uusi puhelu tullut
Vilkkuva oranssi: hälytys
Puhelin

Mustavalkonäyttö
6 varattua toimintonäppäintä
functions keys
4 ohjelmoitavaa näppäintä, joissa on
LED ja paperietiketti

3,5 mm
kuulokeliitäntä

Navigointi

Pysyvät toiminnenäppäimet:
puhelimen päätoimintojen
pikanäppäimet

Kirjainnäppäimistö

Kaiutin

Säädettävä, tukeva teline

1.4 Liitännät
Liitinten kuvaus
8029 / 8039

8068 / 8038 / 8028

Lisämoduulin liitin (SATA-tyyppinen).

1 RJ 11 -liitäntä ulkoiselle hälyttäjälle

1 RJ 11 -liitäntä ulkoiselle hälyttäjälle

Lisämoduulin liitin (SATA-tyyppinen).

1 RJ 9 -liitäntä alfanumeeriselle
näppäimistölle

1 RJ 9 -liitäntä alfanumeeriselle
näppäimistölle

1 RJ9-liitäntä langallista kuuloketta
varten

Yksi 10/100/1000 Gigabit Ethernet -liitäntä
(PC)
Yksi 10/100/1000 Gigabit Ethernet -liitäntä
(LAN)
Yksi virtajohto ulkoista adapteria varten
1 RJ9-liitäntä langallista kuuloketta varten

8

Johdon reitti linjan liitäntään (8029/8039 Premium Deskphone)
Varmista, että johto on sijoitettu oikein sitä tarkoitusta varten olevaan kohtaan:
1

2

4

5

3

1.5 Aloitusnäyttö
Näistä näkymistä voi käyttää puhelimen toimintoja. Oletusnäkymässä on kolme sivua, joita voi selata
painamalla näkymän yläreunan välilehtiä. Valittu sivu on korostettuna.
o
o
o

Valikko
Henk
Info

8068

8038/8039

8028/8029

Val.
Sisältää kaikki toiminnot ja sovellukset, jotka ovat käytettävissä kyseisen toiminnon tai
sovelluksen painikkeella Tämän sivun valikkojen avulla voi esimerkiksi muokata soittoäänen,
näytön kontrastin ja viestipalvelun asetuksia, ohjelmoida muistutussoiton, poistaa puhelimen
käytöstä, määrittää näytön aloitussivun ja käyttää puhelimen toimintoja, kuten kymmenen
viimeksi valitun numeron uudelleenvalintaa.
Oma
Sisältää tiedot ohjelmoitavista linja- ja pikavalintanäppäimistä.
Info
Sisältää tietoja puhelimesta ja toimintojen tiloista, esimerkiksi nimen, puhelinnumeron,
viestien määrän, kutsunsiirron tilan ja muistutuksen sovitusta puhelusta.
/
Kutsunsiirto: Tähän kuvakkeeseen liitettyä näppäintä painamalla voit ohjelmoida
kutsunsiirtotoiminnon tai muokata sitä.
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1.6 Navigointi
OK-näppäin:
Vahvistaa ohjelmoinnin tai muokkauksen aikana tehdyt valinnat.

Vaakatason navigaattorinäppäin:
Käytetään siirryttäessä sivulta toiselle sekä näyttämään tietoja nykyisistä puheluista
(puhelu käynnissä, puhelut pidossa, saapuva puhelu).
Pystytason navigaattorinäppäin:
Sivun sisällön selaaminen
Takaisin/Lopeta-painike
Voit palata aiempaan vaiheeseen painamalla tätä painiketta.
Voit palata kotisivulle painamalla tätä painiketta (pitkä painallus).

1.7 Tilakuvakkeet / Puheluikonit:
Näytön yläreunan palkissa näkyvät kuvakkeet antavat tietoa tietyistä puhelimen asetuksista tai
puhelun tilasta.
Kuuloke kytketty
Pääte poissa käytöstä
Sovittu puhelu ohjelmoitu
Tuleva puhelu -kuvake
Puhelu käynnissä -kuvake
Puhelun pito -kuvake
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1.8 Pysyvät ominaisuuspainikkeet
Ne ovat aivan kaiuttimen yläpuolella
Mykistys- ja automaattivastaus-painike.
Puhelun aikana voit estää keskustelukumppania kuulemasta sinua. Kun et ole puhelussa, voit
vaihtaa puhelimen automaattivastaustilaan. Puhelun tullessa puhelin vastaa automaattisesti ja
siirryt suoraan handsfree-tilaan. Kun toiminto on aktivoituna, painike on sininen
Äänenvoimakkuuden lasku Vähennä kontrastia
Äänenvoimakkuuden nosto Lisää kontrastia
Painamalla tätä näppäintä voidaan vastata saapuvaan puheluun handsfree-tilassa (näppäin on
sininen). Kun puhelu on käynnissä, näppäintä painamalla voi siirtyä handsfree-tilasta
käyttämään kuulokkeita tai puhelinta.
Ohjelmoitavat painikkeet (F1- ja F2-painikkeet).Merkkivalon syttyminen osoittaa näppäimeen
liitetyn toiminnon olevan käytössä. Näihin painikkeisiin voidaan liittää palvelu tai suora
puhelu.
Uudelleensoittopainike: 'Uudelleensoitto'-toiminnon käyttö.
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen (lyhyt painallus)
Kymmeneen viimeksi valittuun numeroon soittaminen (pitkä painallus)
Tietonäppäin: Tuo näyttöön tietoa valikkosivun toiminnoista ja Omat asetukset -sivun
näppäinten ohjelmoimisesta.
Viestipalvelunäppäintä painamalla pääset käyttämään eri viestipalveluita
Painikkeeseen tulee valo, kun olet saanut uuden ääniviestin, tekstiviestin tai
takaisinsoittopyynnön.
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1.9 Kirjainnäppäimistö
Puhelimen mukana seuraa alfanumeerinen näppäimistö
maan ja kielen mukaan:
Maakohtaiset versiot:
o AZERTY
o QWERTZ
o QWERTY (international)
o QWERTY (nordic)
Käytä näppäimistöä antaaksesi kontaktien nimiä
puhelimen asetuksia tehtäessä. Suora yhteys valintanäppäimistöön, kun kontaktin nimi annetaan
näppäimistöllä.

Alla on luettelo toimintopainikkeista, joilla voit käyttää kaikkia symboleja
Kursorin siirtopainikkeet (vasen, oikea, ylös ja alas). Käytetään siirtymiseen ruutuja
muokatessa. Paina Alt-painiketta päästäksesi vasemmalle ja ylös
Caps lock: teksti isoilla kirjaimilla.
Alt-näppäin. Tiettyjen erikoismerkkien ja välimerkkien käyttö.
Enter-painike: muokatun tekstin vahvistus.
Backspace-painike: yhden kirjaimen poisto muokkausruudussa.
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1.10 Lisämoduuli

Vilkkuva sininen: tuleva puhelu

Asennus

10 näppäimen Premium Add-on -moduulit

2
1

4

3

1.
2.
3.
4.

Poista puhelimen takana oleva suojakotelo
liitä lisäosa oikein kyseiseen osaan
Liitä mukana seurannut johto puhelimen takana olevaan liitäntään
Kiinnitä lisämoduuli paikalleen mukana seuranneella ruuvilla

Premium Add-on 40 keys / Premium Smart Display 14 keys:
1. Liitä mukana seurannut johto puhelimen takana olevaan liitäntään
2. Kiinnitä haluttaessa jalustat (puhelimen ja lisämoduulin) paikalleen mukana seuranneella
klipsillä
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1.11 Puhelunhallintanäyttö

Tuleva puhelu -kuvake Puhelu meneillään ,Puhelu pidossa  ,  …

Saapuva puhelu ja
keskustelujen
esittelyruutu

8068

8038

Mukautuvat näppäimet: eri toimintoja puhelun tilasta riippuen

Kukin puhelu on omalla välilehdellään, joka on merkitty puhelun tilan
ilmaisevalla kuvakkeella (meneillään, pidossa, saapuva). Voit tarkastella
saapuvan tai pidossa olavan puhelun tietoja puhelun aikana käyttämällä
vaakasuuntaisia navigaationäppäimiä.
Kaikki toiminnot ovat käytettävissä, kun puhelu näkyy näytöllä. Paina Ylösja Alas-nuolia siirtyäksesi sivulla ylös tai alas. Käytettävissä olevat
toiminnot, kuten siirto tai neuvottelu, määräytyvät puhelun tilan mukaan.
Kutsunsiirto ei esimerkiksi ole käytettävissä meneillään tai pidossa olevan
puhelun ja saapuvan puhelun välillä.
Voit puhelun aikana siirtyä tämän näppäimen avulla puhelunäytöstä
sovellusnäyttöön, jolloin voit esimerkiksi etsiä tarvitsemasi numeron tai
ohjelmoida muistutussoiton.
Voit myös käyttää Oma-sivua puheluiden hallintaan.
Siirry Oma-sivulle painamalla puhelun aikana Paluu- ja lopetusnäppäintä. Odottaville ja meneillään
oleville puheluille on osoitettu omat linjanäppäimensä. Voit siirtyä haluamaasi puheluun
valitsemalla sille osoitetun näppäimen.
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1.12 My IC Phone Bluetooth® Wireless -puhelin
Vastaus-/lopetusnäppäin: tällä näppäimellä
voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun.

Äänenvoimakkuus/mykistysnäppäin:
Voit muuttaa luurin
äänenvoimakkuutta
painamalla tätä
näppäintä lyhyesti
monta kertaa (kolme
eri tasoa).
Pitkä painallus aktivoi
mykistystilan tai
kytkee sen pois päältä

Merkkivalo

Akun sijainti
Jos Bluetooth®-puhelin on telineessään, puhelun voi aloittaa ja lopettaa varattu/vapaana-painiketta
painamatta. Riittää, kun otat Bluetooth®-luurin telineestä tai asetat sen telineeseen.

Merkkivalo
Ei pala: toimii normaalisti
Vilkkuu vihreänä: yhteydessä
Tasainen vihreä valo: luuri on latauksessa
Vilkkuva oranssi valo: akun lataus on vähäinen, tai luuri on kuuluvuusalueen ulkopuolella
Tasainen oranssi valo: vajaatoiminta

Bluetooth®-puhelimen akun asentaminen tai vaihtaminen

Nosta akkulokeron kansi

Vedä akun pidike ulos

Akku latautuu Bluetooth®-luurin ollessa tukiasemassa.
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2 Puhelimen käyttö
2.1 Puhelun soittaminen
Käytä yhtä seuraavista:
Valitse suoraan numero, johon soitat
Nosta luuri Anna kohteen numero
Paina Bluetooth®-laitteen linja varattu/vapaa-painiketta (IP Touch Bluetooth® Wireless luuri) Anna kohteen numero
Kädet vapaana (“hands-free“) Anna kohteen numero
Ohjelmoitu linjanäppäin
Soita nimen mukaan (anna kontaktin nimen ensimmäiset kirjaimet kirjainnäppäimistöllä)
Valitse viimeksi soitettu numero uudelleen
Soita ulkoinen puhelu valitsemalla ulkolinjan koodi ennen yhteyshenkilön numeron valintaa
Järjestelmänvalvoja voi rajoittaa ulkoisen puhelun kestoa. Tällöin puhelin antaa äänimerkin ja/tai
näyttää sanoman näytössä 20 sekuntia ennen yhteyden katkeamista.

Jos puheluun ei vastata:
Käytä yhtä seuraavista:

Vastaa.:Pikapuhelinyhteyden avaaminen
¤Tak.soitto:Takaisinsoittopyyntö varattuun puhelimeen
Teksti:Tekstiviestin jättö

2.2 Puhelun vastaanottaminen
Käytä yhtä seuraavista:
Nosta luuri
Paina Bluetooth®-laitteen linja varattu/vapaa-painiketta (IP Touch Bluetooth® Wireless luuri)
Kädet vapaana (“hands-free“)
Paina saapuvan puhelun kuvakkeen viereistä painiketta
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2.3 Soittaminen handsfree-tilassa
Pääte on lepotilassa:
Lyhyt painallus

Kädet vapaana (”hands-free”)

Puhelun lopettaminen

Puhelun aikana:
Keskustelun aikana
Lyhyt painallus

Kädet vapaana (”hands-free”)

Voit nostaa luurin puhelun aikana keskeyttämättä puhelua.

2.4 Kaiuttimen käyttö puhelun aikana (luuri nostettuna) -Kaiutin
Keskustelun aikana
Kaiuttimen aktivointi

Näppäimen merkkivalo syttyy

Äänenvoimakkuuden säätö (9 tasoa)
Kaiuttimen poiskytkentä

Näppäin ei ole enää valaistu

Voit ottaa kädet vapaana -kuulokkeen käyttöön painamalla kaiutinnäppäintä lyhyesti (merkkivalo
syttyy ja palaa tasaisesti).

2.5 Yhteyshenkilölle soittaminen nimellä (yrityksen luettelo)
Nimen ensimmäisten kirjainten valinta
Ehdottaa nimen ja puhelinnumeron sekä järjestysnumeron listalla

Jos vastaanottajan nimi on haluamasi
Soita

Jos vastaanottajan nimi ei ole haluamasi:
Käytä yhtä seuraavista:

Etunimi : Haun laajentaminen
Luettele : Näytä nimiluettelo
Valitse haettava nimi
Seuraavan nimen näyttö (Oikea navigointi)
Edellisen nimen näyttö (Vasen navigointi)
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2.6 Soittaminen ohjelmoitua pikavalintanäppäintä käyttäen
Siirry Oma-sivulle
Valitse haluttu vastaanottaja ohjelmoitujen pikavalintanäppäinten avulla
Soita haluamallesi vastaanottajalle

2.7 Puhelun suodatus vastaajan kautta
Tämä palvelu mahdollistaa puhepostilaatikkoosi ohjautuvien puhelujen suodatuksen. Silloin kun joku
henkilö on jättämässä viestiä puhepostilaatikkoosi, voit siirtyä puhumaan hänen kanssaan

Suodatuksen aktivointi
Ohjelmoitu näppäin ääniviestisuodatus
Syötä henkilökohtainen salasanasi
Sama painike pysäyttääksesi sekä kuuntelun että suodatuksen

Puhelun vastaanottaminen

Kuulet, kun soittaja jättää viestiä
Käytä yhtä seuraavista:
Kädet vapaana (hands free) ottaaksesi puhelun
Nosta luuri
Pysäyttääksesi vain kuuntelun

2.8 Uudelleensoitto
Viimeksi valitun numeron toisto
(lyhyt painallus)

Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen

Kymmeneen viimeksi valittuun numeroon soittaminen
(pitkä painallus)
Valitse soitettava numero viimeksi soitetuista numeroista
tai

Käynnistä puhelu

Tätä toimintoa voi käyttää myös valikosta:
Siirry Val.-sivulle
LShtevSt puh.
Valitse soitettava numero viimeksi soitetuista numeroista
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2.9 Automaattisen soitontoiston käyttö silloin, kun sisäpuhelun
vastaanottajan linja on varattuna
Alaliittymä varattu
Tak.soitto
Takaisinsoiton hyväksyminen näyttöön

Automaattinen uudelleenvalinta ei ole käytössä, jos keskustelukumppanisi pääte on vapaa tai jos sinut
on asetettu odotustilaan hänen ollessaan varattu

2.10 Automaattisen takaisinsoiton peruutus
Kun puhelimesi soi
Tak.soitto
Näyttö ilmaisee, että puhelu on peruutettu
Takaisinsoittopyynnön peruutus on mahdollista vain, jos tavoittelemasi kontakti on vapauttanut linjan.

2.11 Välipuheluihin vastaaminen
Voit vastata puheluun nostamatta luuria. Kun puhelun vastataan, siirrytään automaattisesti kädet
vapaana -tilaan. Soittajan tiedot näkyvät näytössä.
Käynnistys -Pääte on lepotilassa:
Vastaava ledi syttyy
Kun soittaja lopettaa puhelun, kaiutintila pysyy aktiivisena.
Poiskytkentä -Pääte on lepotilassa:
Vastaava ledi sammuu

2.12 DTMF-signaalien lähetys
Puhelun aikana on joskus tarpeellista lähettää äänitaajuusmerkkejä, esimerkiksi silloin, kun käytetään
automaattivälittäjää tai puretaan viestejä muualla sijaitsevasta puhepostilaatikosta.
Keskustelun aikana
LSh. DTMF
Anna DTMF-koodi
Toiminne kytkeytyy automaattisesti pois päältä lopetettuasi puhelun.
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2.13 Mykistäminen (salaaminen)
Kuulet keskustelukumppanisi, mutta hän ei kuule sinua:

Puhelimesta
Keskustelun aikana
Poista mikrofoni käytöstä
Jatka keskustelua

Näppäimen merkkivalo syttyy

Näppäin ei ole enää valaistu

Bluetooth®-laitteesta
Paina luurin äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäintä (pitkä painallus)
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3 Keskustelun aikana
3.1 Toisen puhelun soittaminen keskustelun aikana
Keskustelun aikana
Käytä yhtä seuraavista:
Valitse suoraan numero, johon soitat.
Toisen vastaanottajan nimi.
Uusi puhelu Toisen keskustelukumppanin numero
(pitkä painallus) tai
joukosta

/ Val. / LShtevSt puh. / Valinta 10 viimeksi käytetyn numeron

/ Oma sivu / Ohjelmoitu linjanäppäin
Ensimmäinen puhelu menee pitoon

Peruuta toinen puhelusi
Käytä yhtä seuraavista:
Laske kuuloke
Katkaisunäppäin (Jos handsfree-tilassa)

Puhelun nouto pidosta:
Käytä yhtä seuraavista:

Paina näppäintä, jonka kohdalla on puhelu pidossa -kuvake
Kädet vapaana (hands free) ottaaksesi puhelun
Nosta luuri
Puhelun aloitusnäppäin
Olet taas keskustelussa ensimmäisen keskustelukumppanisi kanssa
Jos toimit virheellisesti, laita luuri takaisin paikoilleen: puhelimesi soi, ja voit jatkaa puhelua
ensimmäisen soittajan kanssa
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3.2 Toiseen puheluun vastaaminen keskustelun aikana
Toinen henkilö yrittää soittaa sinulle keskustelun aikana. Soittajan nimi tai numero näkyy
muutaman sekunnin ajan
Käytä jotakin seuraavista menetelmistä vastataksesi näkyvään puheluun
o Linjanäppäimen ikoni vilkkuu, paina näppäintä
o Vastaa
Ensimmäinen puhelu menee pitoon

Peruuta toinen puhelusi
Käytä yhtä seuraavista:
Laske kuuloke
Katkaisunäppäin (Jos handsfree-tilassa)

Puhelun nouto pidosta:
Käytä yhtä seuraavista:
Paina näppäintä, jonka kohdalla on puhelu pidossa -kuvake
Kädet vapaana (hands free) ottaaksesi puhelun
Nosta luuri
Puhelun aloitusnäppäin
Olet taas keskustelussa ensimmäisen keskustelukumppanisi kanssa
Jos toimit virheellisesti, laita luuri takaisin paikoilleen: puhelimesi soi, ja voit jatkaa puhelua
ensimmäisen soittajan kanssa

3.3 Vuorottelu
Puhelu meneillään, toinen puhelu pidossa.
Toiseen puheluun siirtyminen:
Valitse pidossa oleva yhteyshenkilö

Ensimmäinen puhelu on pidossa

3.4 Puhelun yhdistäminen
Puhelun ohjaus toiseen numeroon:
Keskustelun aikana
Välikysely
Ensimmäinen puhelu menee pitoon
Voit siirtää puhelun välittömästi tai odottaa, että yhteyshenkilö vastaa ennen kuin siirrät
puhelun
Siirto
Kahden ulkoisen vastaanottajan välinen siirto on yleensä sallittu (riippuu maasta ja järjestelmän
ohjelmoinnista).
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3.5 Puhelun siirtäminen vastaajaan
Haluatte siirtää keskustelukumppaninne kesken puhelun jonkin toisen henkilön äänipostilaatikkoon
Puhepostiin
Toisen keskustelukumppanin numero

3.6 Puhuminen kahden henkilön kanssa yhtä aikaa (neuvottelu)
Toinen puhelu pidossa
¤Neuvottelu
Olet neuvottelussa

Päätä neuvottelu painamalla menupainiketta. Palaat ensimmäiseen puheluun (Jos
neuvottelu on käynnissä)
×Neuvottelu

Puhelun/neuvottelun päättäminen (Jos neuvottelu on käynnissä)
Käytä yhtä seuraavista:
Lopeta
Laske kuuloke

Jos haluat, ettää keskustelukumppaneillesi jää puheyhteys neuvottelun loputtua:
×Neuvottelu
Siirto

3.7 Puhelun asettaminen pitoon (pito)
Jos haluat asettaa keskustelun aikana puhelun pitoon ja noutaa sen myöhemmin samalla puhelimella.
Keskustelun aikana
Pito

Puhelu odottaa

Puhelun nouto pidosta:
Valitse pidossa oleva puhelu

3.8 Ulkopuhelun säilytys (“pysäköinti“)
Odottavan puhelun jatkaminen:
Keskustelun aikana
SSilytS puh.

Jonossa olevien puheluiden seuranta
Siirry Val.-sivulle
Poiminta Poistasäil.
Mikäli pysäköityä puhelua ei ole palautettu määrätyn ajan kuluessa (1min30s oletusarvo), se siirtyy
välittäjälle.
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3.9 Sisäpuheluun liittyminen kolmantena puhujana
Vastaanottajan puhelin on varattu. Jos puhelin ei ole suojattu, voit liittyä puhelinkeskusteluun, jos
sinulla on siihen oikeus:
¤Rinnankytk.
Katkaise puhelu samalla näppäimellä (×Rinnankytk.)

Puhelun suojaaminen kolmannelta puhujalta:
Paina muokattavaa näppäintä
Syötä vastaanottajan numero
Suojaus lakkaa, kun luuri lasketaan paikoilleen.

3.10 Numeron lisääminen muistiin
Numeron tallentaminen linjanäppäimeen puhelun aikana:
Keskustelun aikana
Tall.tilap.
Valitse Oma-sivulla oleva linjanäppäin
Anna keskustelukumppanin nimi
Hyväksyminen

3.11 Säädä äänenvoimakkuutta
Kaiuttimen tai luurin äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana:
Keskustelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta
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4 Meet me -neuvottelu
Toiminto “Meet me“ mahdollistaa neuvottelun, johon voi osallistua enintään kuusi henkilöä:
puhelinneuvottelun “isäntä“, jolla on oikeudet aloittaa neuvottelu, ja neuvotteluun osallistuvat
henkilöt (enintään viisi).

4.1 Meet me -puhelinneuvottelun aloittaminen
Jotta osanottajat voivat osallistua neuvotteluun, heidän kanssaan on sovittava etukäteen tunnin
neuvottelusta ja heille on annettava sisäänpääsykoodi.
Kun järjestelmä kehottaa syöttämään koodin tai salasanan, voit yrittää kolme kertaa ennen kuin
järjestelmä hylkää pyyntösi.
Nosta puhelin
Syötä “Meet me“ -puhelinneuvottelun käyttöönottokoodi
Syötä puhelinnumerosi (sisäinen)
Syötä henkilökohtainen salasanasi
Syötä puhelinneuvottelun sisäänpääsykoodi
Neuvotteluyhteys on luotu.
Käyttöönottokoodi: Järjestelmän valvoja määrittelee tämän koodin järjestelmän konfiguroinnin
yhteydessä.
Meet me -puhelinneuvottelun käyttöönottonumero: neuvottelun järjestäjä käyttää tätä
numeroa, kun hän haluaa aloittaa neuvottelun ulkopuolisesta päätteestä. Järjestelmän
valvojan on määriteltävä numero etukäteen.
Salasana: oletussalasanaa ei voi käyttää. Siirry tarvittaessa kohtaan.
Kun neuvottelun järjestäjä sulkee puhelimen, kaikki neuvotteluyhteydet katkeavat.
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4.2 Meet me -puhelinneuvotteluun liittyminen
Kun neuvottelun järjestäjä on luonut neuvotteluyhteyden, neuvottelun osallistujat voivat liittyä “Meet
me“ -puhelinneuvotteluun (enintään viisi osallistujaa).
Nosta puhelin
Syötä “Meet me“ -puhelinneuvottelun liittymiskoodi
Syötä puhelinneuvottelun sisäänpääsykoodi
Olet neuvottelussa
Liittymiskoodi Järjestelmän valvoja määrittelee tämän koodin järjestelmän konfiguroinnin
yhteydessä.
Meet me -puhelinneuvottelun liittymisnumero: tällä numerolla osallistujat voivat liittyä
puhelinneuvotteluun ulkopuolisesta päätteestä.
Kun osallistuja liittyy puhelinneuvotteluun, kuuluu piippaus. Kun osallistuja poistuu
puhelinneuvottelusta, kuuluu kaksi piippausta.
Et voi liittyä kokouspuheluun, jos osanottajia on jo mukana enimmäismäärä.
Jos neuvottelun isäntä ei ole vielä käynnistänyt neuvottelua, puhelusi asetetaan pitoon neuvottelun
käynnistymiseen asti (enintään viideksi minuutiksi).
Jos et voi liittyä neuvotteluun siihen suoraan soittamalla, soita ensin sisäiselle käyttäjälle tai
automaattiseen keskukseen Tämä näppäilee puolestasi neuvottelunumeron ja yhdistää sitten puhelusi
(noin 10 sekuntia).
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5 Yleistoiminteet
5.1 Ohjattujen puheluiden äänimerkin vastaanotto
Toiselle päätteelle tarkoitetun puhelun äänimerkin havaitseminen:
Muokattu näppäin “Valvottujen linjanäppäinten hälytysääni“
Peruutus samalla näppäimellä

5.2 Yleiskutsuun vastaaminen
Välittäjän poissa ollessa hänen puhelimeensa ohjatut ulkopuhelut soivat yleisesti. Vastaaminen:
Siirry Val.-sivulle
Poiminta Yökello

5.3 Johtaja/assistentti-suodatus
Järjestelmään voidaan ohjelmoida poimintaryhmiä “johtaja/sihteerit“, joiden avulla esimiehen
puhelut voidaan ohjata yhdelle tai usealle sihteerille.

Esimiehen tai sihteerin puhelimesta:
Muokattu näppäin “Suodatus“
Peruutus samalla näppäimellä

Kutsut suodatetaan valitulle henkilölle (esim. sihteeri)

Suodatus näkyy johtajan puhelimen näytössä ja ”suodatus”-näppäimessä.

5.4 Puhelun poiminta
Kuulet puhelimen soivan toisessa alaliittymässä, jossa siihen ei voida vastata. Jos sinulla on siihen
oikeus, voit vastata puheluun omasta puhelimestasi.

Jos soiva puhelin kuuluu samaan poimintaryhmään kuin omasi:
Ohjelmoitu näppäin ryhmäpuhelun poiminta

Jos soiva puhelin ei kuulu samaan poimintaryhmään:
Siirry Val.-sivulle
Poiminta Päätelaite
Anna soivan puhelimen numero
Järjestelmän ohjelmoinnilla jotkut puhelimet voidaan suojata poiminnalta.

5.5 Jokainen ulkoinen puhelu, joka on tarkoitettu välittäjälle, soi sinun
puhelimessasi, ja voit vastata siihen:
Muokattu näppäin “Apuvälittäjä”
Puhelimesi soi samaan aikaan kuin vaihde
Peruutus samalla näppäimellä
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Jokainen puhelu valittuun puhelimeen:

Puhelimesi soi, kun vaihteeseen tulee puhelu
Nosta puhelin
Muokattu näppäin “Apuvälittäjä”

5.6 Muiden puhelimien kutsujen valvonta
Puhelu saman poimintaryhmän puhelimesta:

Tietyt puhelimet voivat kuulua poimintaryhmään, johon voit liittyä valitsemalla kyseisen ryhmän
numeron.
Nosta puhelin
Ryhmän numero

Poimintaryhmästä irtautuminen väliaikaisesti: /Poimintaryhmään palaaminen:
Ohjelmoitu näppäin ryhmästä poistuminen
Anna ryhmän numero
Puhelimen kuulumisella ryhmään ei ole mitään vaikutusta tuleviin sisä- tai ulkopuheluihin. Voit aina
soittaa ryhmän tiettyyn puhelimeen kyseisen puhelimen omalla numerolla.

5.7 Puhelu sisäisen vastaanottajan kannettavaan puhelimeen
Vastaanottajan puhelin ei vastaa, ja hänellä on kannettava puhelin:
Ohjelmoitu näppäin henkilöhaku
Näyttö ilmoittaa puhelusi haun olevan meneillään
Vastaanottaja voi vastata puheluun mistä tahansa järjestelmän puhelimesta.

5.8 Hakuun vastaaminen
Voit vastata hakuun käyttämällä mitä tahansa järjestelmän puhelinta.
Hakulaitteesi soi
Ohjelmoitu näppäin vastaus henkilöhakuun
Anna ryhmän numero

5.9 Soita vastaanottajalle kaiuttimeen
Alaliittymä ei vastaa. Jos sinulla on siihen oikeus, voit vastata hänen puhelimeensa:
Vastaanottaja ei vastaa
Vastaa.
Muodostuu pikapuheluyhteys, jos vastaanottajalla on Reflexes-puhelin ”hands-free” -toiminteella
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5.10 Tekstiviestin lähettäminen alaliittymään
tai Viesti
Läh.tekstiVi
Käytä yhtä seuraavista:
o Valitse vastaanottajan numero
o Nimen ensimmäisten kirjainten valinta
Valitse lähetettävä viestityyppi (kiinteä viesti, uusi viesti, jne.)
Ennalta määritellyn viestin lähettäminen
Vakioviesti
Valitse lähetettävä viesti

Anna soivan puhelimen numero Kieli
Huomautus: voit valita lähetettävän viestin käyttämällä sen numeroa vaihtoehdon valitsemiseksi:
Siirryviest
27 viestimahdollisuutta:
1

SOITA TAKAISIN

15

TAPAAMINEN * * * (*)

2

SOITA HUOMENNA

16

TAPAAMINEN * * * KLO **:** (*)

3

SOITA TAKAISIN KLO **:** (*)

17

ULKONA

4

SOITA * (*)

18

LOPPUPÄIVÄ VARATTUNA

5

Välittäjälle soittaminen

19

POISSA PALAAN KLO **:**

6

SOITA SIHTEERILLE

20

POISSA PALUU * * * KLO **:** (*)

7

SOITAN TAKAISIN KLO **:** (*)

21

LOMALLA PALUU * * * (*)

8

HENKILÖHAKUUN

22

ASIAKASKÄYNTI

9

NOUDA FAX

23

ASIAKASKÄYNTI PALUU * * * (*)

10

NOUDA POSTI

24

HUONEESSA NRO * (*)

11

PERU KUTSUNSIIRTO

25

KOKOUS, ÄLÄ HÄIRITSE

12

VIERAS ODOTTAA

26

LOUNAS

13

VIERAITA VASTAANOTOSSA

27

SAIRAANA

14

TAPAAMINEN KLO **:** (*)

(*)

Täydennetään numeronäppäimistöllä

Uuden viestin lähettäminen
Uusiviesti
Kirjoita viesti
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5.11 Puheviestin kopion lähettäminen
Ääni
Anna salasana
Näytä uusien ja vanhojen viestien määrä
Lueviesti
Valitse kopioitava viesti
Lähetäkopio
Anna kohteen numero
Lähetä
Kun lähetät viestin kopion, voit myös tallentaa viestiin lisättäväksi kommentin.
Nauhoita
Viestin nauhoittaminen
Pysäytä

5.12 Ääniviestin lähettäminen vastaanottajalle / jakelulistalle
Ääni
Anna salasana
Lähetä
Vastaanottajan tai listan numero
tai
Vastaanottajan tai listan nimi
Nauhoita
Viestin nauhoittaminen
Pysäytä
Ennen viestin lähettämistä voit lisätä kohteen, tallentaa uuden viestin tai toistaa tallennuksen.

5.13 Viestin lähetys ryhmän kaiuttimiin
Voit kuuluttaa oman kuulutusryhmäsi puhelimista:
Varattu
Kuulutusryhmän numero

Puhu, sinulla on 20 sekuntia aikaa

tai Lopeta
Ainoastaan valmiustilassa olevat ja kaiuttimella varustetut Reflexes-toiminnepuhelimet kuulevat
viestin.
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6 Pidä yhteyttä
6.1 Kutsunsiirron valinta
Voit valita, minkä tyyppiset puhelut noudattavat kutsunsiirtoasetusta: ulko-, sisä-, kaikki puhelut...

Ulk./sis.
Valitse ulko- tai sisäpuhelu
Kaikkipuh.
Tunnus ROOM STATUS
Ulkoiset
Ulkopuhelujen siirto
Sisäiset
Sisäpuhelujen siirto

Näytössä puhelutyypit

6.2 Puheluiden siirto toiseen numeroon (välitön siirto)
Numero voi olla koti- tai matkapuhelin, vastaaja tai sisäinen alanumero (operaattori ym.).

Heti
Valitse numero

Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

Voit myös valita kohdenumeron, johon puhelu siirretään käyttämällä uudelleenvalintatoimintoa tai
yksittäistä luetteloa
Voit jatkaa soittamista. Sinulle voi soittaa vain siitä puhelimesta, johon puhelusi on siirretty.

6.3 Siirrä puhelut puhepostilaatikkoosi
Heti»Pposti

Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.4 Kun palaat takaisin, kuuntele puhepostilaatikkoosi saapuneet viestit
Merkkivalo ilmoittaa saapuneesta viestistä

Ääni
Anna salasana
Näytä uusien ja vanhojen viestien määrä
Lueviesti
Valitse haluamasi viesti
Lähettäjän nimi, päiväys, aika ja viestiluokka
Kuuntele
Kuuntele viesti
Tyhjennä
Poista viesti
Soita
Soita viestin lähettäjälle
Lähetäkopio
Kopioi viesti
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6.5 Henkilökohtaisen avustajan aktivointi tai peruutus
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Tav.Palv.
Käytössä tai Eikäytössä

Ota avustajatoiminto käyttöön tai poista käytöstä

6.6 Henkilökohtainen avustaja: olet tavoitettavissa yhdestä ainoasta
numerosta
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Tav.Palv. Valikko
Voit sitten valita minne puhelut siirretään:
Alanumero
Valitse kollegan, assistentin tai jonkun muun numero
Ulkoinennro
Valitse ulkopuolinen numero
Matkapuhnro
Valitse matka- tai DECT-puhelimesi numero
Välittäjä
Kytke kutsunsiirto vaihteeseen päälle / pois

6.7 Kutsunsiirto henkilöhakuun
Olet tavoitettavissa hakulaitteesta:

Hhakuun

Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.8 Kutsunsiirto toisesta puhelimesta (Follow-me)
Haluat puheluidesi seuraavan sinua:
Aktivoi toiminne puhelimesta, jonka ääressä olet.

Followme
Anna alanumero

Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

Jos tälle toiminnolle on ohjelmoitu painike, voit käyttää toimintoa suoraan
Paina muokattavaa näppäintä
Anna alanumero
Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.9 Ryhmäkutsujen siirto
Voit siirtää kaikki kutsuryhmään tulevat puhelut johonkin alaliittymään:
Ohjelmoitu näppäin ryhmäpuheluiden siirto
Anna kohteen numero
Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty
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6.10 Kaikkien siirtojen peruuttaminen
Peruksiirto
Kaikki siirrot voidaan peruuttaa myös ohjelmoimalla toisentyyppinen siirto.

6.11 Valinnaisen kutsunsiirron ja ryhmäkutsujen siirron peruutus
Vastaava siirtonäppäin (ryhmäkutsu tai valinnainen)

6.12 Kutsunsiirto varattu-tapauksessa
Toinen henkilö voi vastaanottaa sinulle tulevat puhelut linjasi ollessa varattuna.

Kunvarattu
Anna kohteen numero

Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

6.13 Älä häiritse -toiminne
Voit suojata puhelimesi ajoittain kaikilta puheluilta.
ÄläHäiritse

Näyttö ilmaisee, että siirto on hyväksytty

Soittajan näyttöön tulee viesti Älä häiritse.

6.14 Poissaoloviestin jättäminen
Voit jättää puhelimeesi poissaoloviestin, joka näkyy sinulle soittavien alaliittymien puhelinten
näytössä.
Tekstivast.
Valitse viestityyppi
Ennalta määritellyn viestin lähettäminen
Vakioviesti
Valitse lähetettävä viesti

Anna soivan puhelimen numero Kieli
Huomautus: voit valita lähetettävän viestin käyttämällä sen numeroa vaihtoehdon valitsemiseksi:
Siirryviest
27 viestimahdollisuutta:
1
SOITA TAKAISIN

15

TAPAAMINEN * * * (*)

2

SOITA HUOMENNA

16

TAPAAMINEN * * * KLO **:** (*)

3

SOITA TAKAISIN KLO **:** (*)

17

ULKONA
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4

SOITA * (*)

18

LOPPUPÄIVÄ VARATTUNA

5

Välittäjälle soittaminen

19

POISSA PALAAN KLO **:**

6

SOITA SIHTEERILLE

20

POISSA PALUU * * * KLO **:** (*)

7

SOITAN TAKAISIN KLO **:** (*)

21

LOMALLA PALUU * * * (*)

8

HENKILÖHAKUUN

22

ASIAKASKÄYNTI

9

NOUDA FAX

23

ASIAKASKÄYNTI PALUU * * * (*)

10

NOUDA POSTI

24

HUONEESSA NRO * (*)

11

PERU KUTSUNSIIRTO

25

KOKOUS, ÄLÄ HÄIRITSE

12

VIERAS ODOTTAA

26

LOUNAS

13

VIERAITA VASTAANOTOSSA

27

SAIRAANA

14

TAPAAMINEN KLO **:** (*)

(*)

Täydennetään numeronäppäimistöllä

Uuden viestin lähettäminen
Uusiviesti
Kirjoita viesti

6.15 Tekstiviestien lukeminen
Viestien merkkivalo ilmaisee saapuneet viestit.
Saapuneiden viestien lukumäärä
LuetekstiVi
Viesti näkyy ruudussa
Luelisää
Viestin jatko ja viestin saapumisaika näkyy ruudussa
Pakollisen kuuloketilan ottaminen käyttöön / poisto käytöstä
Valitse vasen-oikea-navigointi nähdäksesi edellinen ja seuraava viesti
Tyhjennä
Poista viesti
Soita
Soita viestin lähettäjälle
Läh.tekstiVi
Katso ’Tekstiviestin lähettäminen alaliittymään’.
Tall.tilap.
Tallenna viestin lähettäjän numero hakemistoon
Viestipalvelusta poistuminen
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6.16 Saapuneesta viestistä ilmoittaminen
Olet saanut ääniviestin, mutta et ole työpisteessäsi. Voit määrittää puhelinpäätteesi lähettämään
tiedon saapuneesta viestistä toiseen päätteeseen.
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Ilmoitus
Peräkkäiset painallukset vaihtavat asetuksen tilaa
PÄÄLLÄ/POIS
Valinta
Peräkkäiset painallukset vaihtavat asetuksen tilaa

Ajan muuttaminen

Voit muuttaa aikaa, jolloin ilmoituksen lähettäminen on käytössä.
Aikataulu
Muokkaa kellonaikaa
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7 Kustannukset
7.1 Kustannusten kohdistaminen projektille
Voit lisätä lähteviin ulkopuheluihin projektikoodin kohdistaaksesi kustannukset asiakaskohtaisesti.
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Omat palvelut
Asiakkaan projektikoodi
Vastaanottajan numero

VSlikysely

LisSpalvelut

Projektikoodi

VSlikysely

Yksit.kesk. ja takaisinsoitto

7.2 Ulkopuhelun hinta
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Omat palvelut
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Laskutustiedot

8 Puhelimen ohjelmointi
8.1 Puhepostilaatikon käyttöönotto
Merkkivalo vilkkuu
Anna salasanasi ja nimesi ohjeiden mukaisesti
Tarvitset henkilökohtaista salasanaasi puhepostilaatikkoon pääsemiseen ja puhelimen lukitsemiseen.
Salasanassasi on 6 merkkiä. Järjestelmä hylkää heikon salasanan, jossa on 6 samaa merkkiä (000000,
111111, jne.) tai peräkkäisiä numeroita (012345, 123456, jne.). Järjestelmän päivityksen jälkeen
salasanassa voi edelleen olla vain 4 merkkiä. Tietoturvasyistä suosittelemme 6 merkin salasanaa. Ota
yhteyttä asentajaan, jos haluat lisätietoja.

8.2 Oman tervehdyksen luominen puhepostilaatikon
Voit korvata vakiotervehdyksen omalla henkilökohtaisella tervehdykselläsi
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Viestil.
Voit kuunnella tervehdystä, muokata tervehdystä ja asettaa oletustervehdyksen (Kuuntele ,
Nauh.nimi , Perus)
Voit korvata vakiotervehdyksen omalla henkilökohtaisella tervehdykselläsi (Henk.viesti)
Voit milloin tahansa keskeyttää tai jatkaa tallennusta tai lopettaa sen

8.3 Henkilökohtaisen salasanasi muuttaminen
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Asetukset Salasana
Vanha koodi (6 numeroa)
Uusi koodi (6 numeroa)

Niin kauan kuin puhepostilaatikkoasi ei ole otettu käyttöön, henkilökohtainen salasanasi on 1515.
Salasanassasi on 6 merkkiä. Järjestelmä hylkää heikon salasanan, jossa on 6 samaa merkkiä (000000,
111111, jne.) tai peräkkäisiä numeroita (012345, 123456, jne.). Järjestelmän päivityksen jälkeen
salasanassa voi edelleen olla vain 4 merkkiä. Tietoturvasyistä suosittelemme 6 merkin salasanaa. Ota
yhteyttä asentajaan, jos haluat lisätietoja.
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8.4 Soittoäänen asetusten muokkaaminen
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin

Soittoääni

Valitse sävel
Sävy
Valitse haluamasi sävel (16 säveltä)

Loppu

Soiton voimakkuuden säätö
Taso
Valitse haluamasi äänenvoimakkuus: (10 tasoa)
Loppu

Ota äänetön tila käyttöön tai poista se käytöstä
Äänetön
PÄÄLLÄ/POIS

ota käyttöön/poista käytöstä

Loppu

Aktivoi/poista käytöstä kokoustila (voimistuva soittoääni)
Voimistuva
PÄÄLLÄ/POIS

ota käyttöön/poista käytöstä

Loppu

Hillityn soittoäänen aktivointi ja poistaminen käytöstä
Piippaus
3 Piippaus + Soittoääni
PÄÄLLÄ/POIS
ota käyttöön/poista käytöstä
Loppu

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen äänen soidessa
Puhelimesi soi
Soiton voimakkuuden säätö
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8.5 Näytön kontrastin säätö (8028/8029/8038/8039 Premium Deskphone)
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin Kontrasti
Näyttö tai Näppäimet
Säädä näytön tai näppäimistön lisäosan näppäinten kontrastia
painamalla vastaavia näppäimiä useita kertoja peräkkäin

8.6 Aloitussivun valitseminen
Voit valita sivun, jonka pääte näyttää oletusarvoisesti.
Asetukset Asetukset
Valitse oletussivu

Kotisivu

8.7 Kielen valinta
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Asetukset
Valitse kieli

Kieli

8.8 Pikavalintanäppäinten ohjelmointi (Oma sivu)
Oman sivun näppäimet voidaan ohjelmoida.
Siirry Omat asetukset -sivulle navigaattorinäppäimen avulla
Jos näppäintä ei ole vielä ohjelmoitu:
Valitse ohjelmoitava näppäin
Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen

Jos näppäin on jo ohjelmoitu:
Valitse ohjelmoitava näppäin
Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen

8.9 Suoravalintanäppäinten poisto (Oma sivu)
Siirry Omat asetukset -sivulle navigaattorinäppäimen avulla
Valitse poistettava painike
Tyhjennä
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8.10 Pikavalintanäppäinten ohjelmointi (Näppäimet F1 ja F2)
Paina ohjelmoitavaa näppäintä F1 tai F2
Jos näppäintä ei ole vielä ohjelmoitu:
Valitse ohjelmoitava näppäin
Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen

Jos näppäin on jo ohjelmoitu:
Valitse ohjelmoitava näppäin
Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen

8.11 Suoravalintanäppäinten poisto (Näppäimet F1 ja F2)
Valitse poistettava painike
Tyhjennä

8.12 Pikavalintanäppäinten ohjelmointi (8028/8029 Premium Deskphone)
Puhelimissa on neljä ohjelmoitavaa näppäintä, joissa on led-valot ja paperietiketit.
Led-valon toiminta voi vaihdella järjestelmäasetuksista riippuen. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä
asentajaan tai järjestelmänhaltijaan.
Jos näppäintä ei ole vielä ohjelmoitu:
o Valitse ohjelmoitava näppäin
o Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
Vahvista nimi ja numero.
Jos näppäin on jo ohjelmoitu:
o
o
o
o

Valitse ohjelmoitava näppäin
Anna nimi ja numero, jotka haluat liittää näppäimeen
Vahvista nimi ja numero.

8.13 Suoravalintanäppäinten poisto (8028/8029 Premium Deskphone)
Valitse poistettava painike
Tyhjennä
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8.14 Muistutussoiton asetus
Voit asettaa väliaikaisen muistutuksen (yksi 24 tunnin sisällä) tai pysyvän muistutuksen (joka päivä
samaan aikaan)
Siirry Val.-sivulle
Muist.soitto
Anna tapaamisen aika
Tilapäinen / Jatkuva

Valitse tapaamisen tyyppi (väliaikainen tai pysyvä)

Aloitussivulla näkyy kuvake Muistutussoitto asetettu.
Puhelimesi tekee muistutussoiton ohjelmoituun aikaan:

Jos puhelimessasi on aktivoitu kutsunsiirto, muistutussoitto ei seuraa kutsujen mukana.
Muistutussoiton perumiseksi:
Siirry Val.-sivulle
Muistut.soit
Tilapäinen / Jatkuva
Valitse tapaamisen tyyppi (väliaikainen tai pysyvä)
Tyhjennä

Muistutussoitto asetettu -kuvake poistuu aloitussivulta.

8.15 Oman numeron selvittäminen
Puhelinpäätteesi numero näkyy Tieto-sivulla.

8.16 Päätteen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
Kuvake ilmaisee, että puhelin on lukittuna.
Siirry Val.-sivulle
Lukitus
Anna salasana
Puhelin on nyt otettu käyttöön tai poistettu käytöstä

8.17 Kuulokeasetuksen muokkaaminen
Oletusarvoisesti puhelimen ääniliitäntää voi käyttää kuulokkeen, hands-free-sarjan tai kaiuttimen
liittämiseen. Laajakaistakuulokkeet voidaan myös asentaa äänilaadun optimoimiseksi.
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin Liitettynä
Kuuloke / Kädetvap. / Kaiutin
Valitse liitäntään liitetty laitetyyppi
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8.18 Pakollisen kuuloketilan ottaminen käyttöön / poisto käytöstä
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin Kuulokepak.
PÄÄLLÄ/POIS Pakollisen kuuloketilan ottaminen käyttöön / poisto käytöstä

8.19 Langattoman Bluetooth® Wireless Technology -luurin asentaminen
Bluetooth®-kuulokesarja on otettava käyttöön (pairing), ennen kuin sitä voidaan käyttää puhelimen
kanssa.
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin

Bluetooth

Lisäälaitt.

Pidä luuri suljettuna ja paina pitkään samanaikaisesti Bluetooth®-luurin molempia
näppäimiä
Kuulet kolmisävelisen merkkiäänen, ja vilkkuva merkkivalo on joko vihreä tai oranssi
Etsitään Bluetooth®-laitteita. Odota, että havaitun laitteen tyyppi ja osoite tulee näkyviin
Valitse haluttu laite
Lisää
Kolmen nuotin äänimerkki ilmoittaa, että puhelin on asennettu oikein (LED-valo
vilkkuu vihreänä tai oranssina akun lataustasosta riippuen)

Virheilmoitukset
Bluetooth®-puhelin antaa neljän
piippauksen äänimerkin

Puhelin on vanhempaa sukupolvea kuin
Bluetooth®-puhelin

Puhelimessa näkyy virheilmoitus, että
puhelin ja Bluetooth®-puhelin eivät ole
yhteensopivia

Bluetooth®-puhelin on vanhempaa
sukupolvea kuin puhelin

8.20 Bluetooth® -luurin käyttö
Langattoman Bluetooth®-luurin ansiosta käyttäjä voi vastata puheluihin ja puhua vapaasti kymmenen
metrin säteellä päätteestä.
Puhelimessa on LED-merkkivalo ja kaksi painiketta.

Viestien merkkivalo
Vilkkuva vihreä valo: normaali toiminta.
Tasainen vihreä valo: luuri on latauksessa.
Vilkkuva oranssi valo: akun lataus on vähäinen, tai luuri on kuuluvuusalueen ulkopuolella.
Tasainen oranssi valo: vajaatoiminta.
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Vastaus-/lopetusnäppäin ja äänenvoimakkuus-/mykistysnäppäin
Vastaus-/lopetusnäppäin: tällä näppäimellä voit vastata puheluun tai lopettaa puhelun.
o
o

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

Jos Bluetooth®-puhelin on telineessään, puhelun voi aloittaa ja lopettaa varattu/vapaana-painiketta
painamatta. Riittää, kun otat Bluetooth®-luurin telineestä tai asetat sen telineeseen.

8.21 Langattoman Bluetooth® Wireless Technology -kuulokesarjan
asentaminen
Monipiste-Bluetooth-kuulokkeet ovat saatavana Alcatel-Lucentilta.
Kuulokkeita voi käyttää myös matkapuhelimen ja muiden viestintälaitteiden kanssa. Voit esimerkiksi
käyttää kuulokkeita matkapuhelimen kanssa kun tulet toimistoon, jolloin kuulokkeet luovat
automaattisesti yhteyden myös toimistopuhelimeen.
Voit vastata puheluun Bluetooth-kuulokkeiden tai Bluetooth-toimistopuhelimen kautta.
Bluetooth®-kuulokesarja on otettava käyttöön (pairing), ennen kuin sitä voidaan käyttää puhelimen
kanssa. Tämän jälkeen kuulokesarja on asetettava etsintätilaan.
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin

Bluetooth

Lisäälaitt.

Etsitään Bluetooth®-laitteita. Odota, että havaitun laitteen tyyppi ja osoite tulee näkyviin
Valitse haluttu laite
Lisää
Vahvista valintasi
Anna kuulokesarjan PIN-koodi *
Vahvistusviesti ja kuulokkeen kuvake näkyvät näytössä
*Lisätietoja on kuulokesarjan mukana toimitetussa ohjeessa.

8.22 Langattoman Bluetooth® Wireless Technology -kuulokesarjan
käyttäminen
Lisätietoja on kuulokesarjan mukana toimitetussa ohjeessa.
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8.23 Lisälaitteen poisto (kuulokkeiden, luurin jne.) Bluetooth® Wireless
Technology
Siirry Val.-sivulle
Asetukset Puhelin

Bluetooth

Omatlaitt.

Liitettyjen laitteiden luettelo
Valitse poistettava laite
Poista laite
Vahvista valintasi
Näyttöön tulee viesti, jossa kerrotaan laitteen poiston onnistuneen

8.24 Yhteydenotto järjestelmänvalvojaan
Tarvittaessa voit joutua ottamaan yhteyttä järjestelmänvalvojaan.
Ennen kuin otat yhteyttä järjestelmänvalvojaan, ota esille tarvittavat tiedot kuten puhelimesi
osanumero ja ohjelmistoversio.

Osanumero

Puhelimen osanumero on puhelimen jalustan alla.

Ohjelmistoversio

Ohjelmistoversio löytyy puhelimesta seuraavan hakupolun kautta:
Järjest. OhjVer
Monipiste-Bluetooth-kuulokkeet ovat saatavana Alcatel-Lucentilta.
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9 ACD: Käyttäjän pääte / Valvojan pääte
9.1 Käyttäjän pääte
Puhelinkeskuksen avulla puhelut voidaan välittää parhaalla mahdollisella tavalla eri henkilöille heidän
ammattitaitonsa ja käytettävyytensä mukaan.

9.2 Käyttäjäistunnon aloitus (sisäänkirjautuminen) – Käyttäjän pääte
Valitse ACD-sovellus
Sis.kirjaus
Valitse käyttäjä ja vahvista
Anna salasana tai hyväksy seuraamalla näytön ohjeita
ACD-sovelluksen aloitussivun näyttö.

9.3 ACD-sovelluksen aloitussivu – Käyttäjän pääte

Käyttäjän päätteen nimi
Käyttäjän
päätteen
käytettävyystila

Käyttäjän päätteen
numero

Odotuslinjojen tila

4.02+ tarkoittaa: ryhmässä 4 on 2 odottavaa puhelua. Merkki “+“ ilmaisee, että odotuslinjan koko
käyttöteho on käytössä.
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9.4 Käyttäjän päätteen neljä käytettävyystilaa
Käyttäjän tavoitettavuus riippuu määritetystä käytettävyystilasta. Tilavaihtoehtoja on neljä, ja
käyttäjä voi muuttaa tilaa milloin tahansa. Tilavaihtoehdot ovat seuraavat:
Käytettäviss
Käytettävissä, käyttäjä on valmis vastaanottamaan puheluita
Eikäytettäv
Ei käytettävissä, käyttäjä on kirjautunut ulos ACD-sovelluksesta
Lisätyö
Varattuna työasioissa, käyttäjä ei ota vastaan puheluita sillä aikaa, kun hän tekee
toiseen puheluun liittyviä töitä
Tilapp.olo
Tilapäisesti poissa, käyttäjä on tauolla eikä vastaanota puheluita
Käyttäjä voi muuttaa käytettävyystilaa joko syöttämällä tietyt koodit (kaikissa päätteissä), painamalla
päätteen toimintonäppäimiä tai käyttämällä tietokoneeseen asennettua sovellusapuohjelmaa “Agent
Assistant“ (jos se on asennettu)

9.5 Päätteen käytettävyystilan muuttaminen – Käyttäjän pääte
Tilan muuttaminen koodeilla (kaikissa päätteissä)

Käytettävyystilan muuttamiskoodit määritetään järjestelmän kokoonpanon määrityksen yhteydessä.
Pyydä tarvittavat koodit järjestelmän valvojalta.
Syötä sen käytettävyystilan koodi, jonka haluat ottaa käyttöön

Tilan muuttaminen toimintonäppäimillä
Paina sen tilan toimintonäppäintä, jonka haluat aktivoida. Näyttöön tulee valittuun tilaan
liittyviä tietoja. Jos näyttöön tulee ilmoitus muuttamisen epäonnistumisesta, ota yhteyttä
järjestelmän valvojaan.

9.6 Henkilökohtaisen salasanasi muuttaminen – Käyttäjän pääte
Salasana
Uusi koodi (6 numeroa)

9.7 Liittyminen toiseen ryhmään / poistuminen ryhmästä – Käyttäjän pääte
Ryhmät
Paina sen ryhmän näppäintä, johon haluat liittyä (1-8) (tyhjä ruutu) ja/tai paina sen ryhmän
näppäintä, josta haluat poistua (valittu ruutu)

9.8 Käyttäjäistunnon lopetus (uloskirjautuminen) – Käyttäjän pääte
Uloskirjaus

9.9 Valvojan pääte
Valvoja voi kuunnella puhelinkeskuksen eri ryhmien (enintään 8 ryhmää) äänipostilaatikoihin
jätettyjä viestejä Alcatel-Lucent 8/9 Premium Deskphone -päätteiden toimintonäppäinten
avulla.
Valvoja voi myös toimia jonkin toisen käyttäjän sijaisena oman päätteensä avulla
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9.10 Ryhmien äänipostilaatikoiden valvonta – Valvojan pääte
Viestien kuuntelu:
Kun ryhmän äänipostilaatikkoon on jätetty viesti, ääniviestistä ilmoittava valvontanäppäimen
merkkivalo vilkkuu.
Paina valvontanäppäintä
Noudata ääniopastuksen ohjeita
Vain yksi valvoja kerrallaan voi kuunnella äänipostilaatikon viestejä

Ryhmien äänipostilaatikoiden valvontanäppäimet ja niiden sijainti päätteissä:
Oman sivun käyttö puhelinten valvontanäppäinten sijoituksen näyttämiseksi.
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10 Takuu ja lausekkeet
10.1 Turvallisuusohjeet
Laitteiston muutokset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole suoraan
hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden laitteen käyttöön.
Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistinten ja kammiovärinänpoistajien toimintaan. Pidä
magneettisia elementtejä sisältävä puhelin turvallisella etäisyydellä sydämentahdistimesta tai
kammiovärinänpoistajasta: vähintään 4 cm.
Interferenssin riskin välttämiseksi sydämentahdistinta käyttävien on syytä pitää langaton puhelin
riittävän kaukana laitteestaan (vähimmäisetäisyys 15 cm).
On suositeltavaa noudattaa standardinomaisia hyväksyntämenettelyjä ennen kuin laitetta
käytetään ihmisten terveyden kannalta kriittisillä alueilla (sairaaloissa...).
Puhelimessa on magneettisia osia, jotka voivat vetää puoleensa teräviä metalliesineitä. Varmista
vammojen välttämiseksi, että kuulokkeessa tai mikrofonissa ei ole kiinni teräviä metalliesineitä.
Jos uusi akku sijoitetaan paikalleen virheellisesti, tilanteeseen liittyy räjähdyksen vaara.
Laitteessa tulee käyttää vain akkua viitteellä 3GV28041AB (1.2V 1500 mAh). (Vain Bluetooth®puhelin).
Akun lataus (Vain Bluetooth®-puhelin): Akkua tulee ladata noin 16 tunnin ajan ennen ensimmäistä
käyttöä.
Vältä puhelinten (muiden kuin langattomien) käyttöä ukonilman aikana. Salamoinnista aiheutuu
pieni sähköiskun vaara.
Älä käytä laitetta ympäristössä, jossa on räjähdysvaara.
Älä käytä puhelinta ISDN-liitännässä (Integrated Services Digital Network) tai tavallisessa PSTNliitännässä (Public Switched Telephone Network). Siitä voi aiheutua puhelimelle vakavia vaurioita.
Älä päästä puhelinta yhteyteen veden kanssa.
Käytä puhelimen puhdistukseen pehmeää ja kosteaa liinaa. Älä käytä liuotinaineita
(trikloorietyleeni, asetoni, jne.), jotka voivat vaurioittaa puhelimen muoviosia. Älä käytä
aerosolipohjaisia puhdistusaineita.
Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi PABX-järjestelmään LAN-verkon kautta se saa virtaa joko
Ethernet-portin (LAN) (IEEE802.3af:n mukainen minimiluokka 3), tai DC-tulon kautta hyväksytyllä
suoralla pistokkeella tai johdolla varustetulla virtalähteellä, joka on hyväksytty CSA/UL/IEC
60950-1:n mukaiseksi “LPS:ksi” (Limited Power Source), ja jonka nimellisjännite on 48 V dc ja
minimiteho 0,27 A.
Jos käytössä on POE-liitäntä, älä käytä ulkoista virtalähdettä.
PoE-laitteet (Power over Ethernet), joista saadaan tai jotka vastaanottavat virtaa, sekä niiden
johdot on pidettävä kokonaisuudessaan sisätiloissa.
RJ-45-liitintä ei käytetä puhelinlinjan liitäntään
8068 Premium Deskphone tarjoaa myös Bluetooth® Radio Interface -liittymän Bluetooth®puhelimelle ja muille Bluetooth®-laitteille – taajuusalue 2402-2480 MHz, säteilyteho 1mW.
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10.2 Vaatimustenmukaisuus
Merkintä
Laite on radio- ja telepäätelaitteiden direktiivin 1999/5/EY sekä direktiivin 2011/65/EY (ROHS)
välttämättömien vaatimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoitus on saatavana:
Alcatel-Lucent 3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France
ebg_global_supportcenter@Alcatel-Lucent.com.

USA ja Kanada
Tämä laite täyttää FCC:n sääntöjen osan 15 sekä Industry Canadan standardin RSS-210 vaatimukset.
Toiminta edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: (1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja
(2) laitteen on hyväksyttävä mahdolliset häiriöt ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt mukaan
lukien.

Altistuminen radiotaajuussignaaleille.
Tämä laite noudattaa FCC/IC:n ja Eurooppa-neuvoston säteilyaltistumista koskevia
rajoituksia. Tämän laitteen RF-energian taso on erittäin alhainen ja sen katsotaan
noudattavan vaatimuksia ilman SAR-arvon mittausta.
Käyttöohjeet
Puhelinta tulee käyttää vain -5° C – +45° C lämpötiloissa. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain
sisällä. Tämä laite on yhteensopiva kuulolaitteiden kanssa (HAC).

Suojaus äänitärähdyksiltä
Puhelimen suurin äänenpainetaso vastaa Euroopan, Yhdysvaltain ja Australian standardeja.

Direktiivi 2003/10/EY työntekijöiden suojelemisesta meluriskeiltä

Johdollinen puhelin on myös saatavana ja voi korvata Bluetooth®-puhelimen.

Yksityisyyden suoja

Viestinnän yksityisyyttä ei voida taata käytettäessä Bluetooth®-puhelinta tai Bluetooth®-lisälaitteita.

Hävittäminen
Laite on toimitettava sähköjätteiden keräyspisteeseen. Vialliset akut on toimitettava
kemiallisten jätteiden keräyspisteeseen.

49

Asiaan liittyvä dokumentaatio
Näistä turvallisuusohjeista ja käyttöohjeista on saatavana muunkielisiä versioita seuraavasta
osoitteesta:
http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory
Tässä asiakirjassa esitetyt tunnisteet ja kuvakkeet eivät ole sopimuksellisesti sitovia, ja ne voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta
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 © 2014 Alcatel-Lucent. Kaikki oikeudet pidätetään
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